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SAMMANFATTNING 

Hallstahammar är en växande kommun med ett strategiskt läge i Mälardalsregionen. 

Översiktsplanen från 2011 betonar vikten av att växa på strategiskt utvalda platser för att 

möjliggöra en hållbar expansion. Ansökan om planbesked för detaljplaneläggning av fastighet 

Sörsta 6:1 inkom till kommunstyrelsen under 2020. Sökande önskade tillstånd för att upprätta 

detaljplan för mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel och bostäder inom den angivna 

fastigheten. Då det betraktas som eftersträvansvärt att ny bostadsbebyggelse tillkommer över 

hela kommunen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge positivt planbesked för att 

påbörja detaljplanearbetet. 

 

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för befintlig och ny bostadsbebyggelse och verksamheter 

samt för kontor och sällanköpshandel i Sörstafors som utformningsmässigt är anpassade och tar 

hänsyn till Sörstafors bruks industrikaraktär. Syftet är även att säkerställa bevarande av 

naturmiljön längs med Kolbäcksån. 

 

Planområdet, som omfattar ca 18,5 ha, är lokaliserat drygt fyra kilometer söder om 

Hallstahammars centrum och knappt fyra kilometer norr om Kolbäck, i Hallstahammars 

kommun. Området är lokaliserat intill väg 252 och Kolbäcksån samt angränsar i söder och väster 

mot jordbruksmark. I direkt anslutning till planområdet, vid Kolbäcksån, har Mälarenergi 

Vattenkraft en kraftstation. I planområdets omgivning finns två bostadsområden. Norr om 

planområdet ligger bostadsområdet Lyckhem med cirka 40 bostäder och sydväst om 

planområdet ligger Sörstafors med omkring 80 bostäder.  

 

Planområdet utgörs till stora delar av ett äldre industriområde från 1849. Idag finns det i 

området omkring 20 byggnader varav majoriteten utgörs av industribyggnader. Den nuvarande 

produktionsanläggningen är i huvudsak återuppförd 1901 efter en brand år 1900. Det har även 

skett om- och tillbyggnader av fabriksbyggnaderna under 1950-talet och vissa delar finns kvar 

från 1800-talet. 1966 lades Sörstafors pappersbruk ner till följd av att driften försvårades av 

ökade miljökrav. Efter pappersbrukets nedläggning återanvändes befintliga industribyggnader 

för metallindustri men tidigt under 2016 togs även den sista metallindustrin ur drift. Idag är 

marken i huvudsak planlagd för industriändamål och industripark. 

 

Sörstafors är utpekat i Hallstahammars kulturminnesvårdsprogram, antaget 1985. Enligt 

programmet är Sörstafors ett bra exempel på en äldre industrimiljö som består dels av 

fabriksbyggnader, dels av arbetarbostäder. Eftersom likartade industrimiljöer redan 1985 var 

sällsynta både inom kommunen och länet, rekommenderades bebyggelsen skyddas från större 

förändringar (Hallstahammars kommun 1985, s 35, Svensk Klimatstyrning AB, 2021, s 5). Miljön 

ansluter till riksintresset för kulturmiljövården, Strömsholms kanalmiljö [U7] och 

byggnadsminnet Amsta 3.4 som ligger på andra sidan kanalen.  

 

Sörstafors industrimiljö är en viktig del av landskapsbilden i området. Bland annat höjer sig 

fabriksskorstenen sig över landskapet och med det karaktäristiska uttrycket med det röda teglet  

skvallrar den om bruksmiljön som finns kring Kolbäcksån. Skorstenen uppfattas tydligt från väg  

252, både från norr och söder, och syns även väl från E18 i båda riktningarna. Skorstenen och  

bruksmiljön syns även tydligt från Kolbäcksån. Sörstafors bruksmiljö fungerar således som ett  

landmärke i sin omgivning och underlättar för orientering samtidigt som miljön även är starkt  

identitetsskapande för Sörstafors som samhälle.   

 

Planområdet utgörs till stora delar av naturområden med lövträd och strand- och vattenområden. 

Marken i området är förhållandevis plan, men det finns en viss lutning ner mot Svenbybäcken 

som löper i mitten av området. Vegetationen består i de norra delarna av planområdet främst av 

avverkad blandskog och längs med den norra delen av Sörstaforsvägen finns en trädallé som 

omfattas av biotopskydd. Området i norr intill Kolbäcksån utgörs av en bård av träd i 

strandkanten som ramar in årummet. Intill industribebyggelsen återfinns stora ytor av hårdgjord 

mark samt några mindre gräsbeklädda ytor. Intill Svenbybäcken är det lite mer vildvuxet. Enligt 

utförd naturvärdesinventering har objekt med högt naturvärde (2), påtagligt naturvärde (3) och 

visst naturvärde (4) identifierats. Objekt med högt naturvärde har stor positiv betydelse för 

biologisk mångfald på regional eller nationell nivå och objekt med påtagligt naturvärde har 

påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald på kommunal nivå. Objekt med visst 
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naturvärde har en viss positiv betydelse för biologisk mångfald på lokal nivå (Ekologigruppen, 

2021).  

 

Genom samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län har Hallstahammars kommun konstaterat 

att det inte går att utesluta att genomförandet av detaljplanen vid Sörstafors Bruk medför en 

betydande miljöpåverkan då förslaget inte kan utesluta påverkan på Riksintresse U7 för 

Strömsholms kanal (riksintresse för kulturmiljö) samt strandskydd. En miljöbedömning ska även 

redogöra för vilka effekter exploateringen av planområdet kan få på riksintresset för rörligt 

friluftsliv vid Kolbäcksån samt den gamla industribebyggelsen.  

 

En strategisk miljöbedömning har därför genomförts parallellt med framtagandet av förslaget till 

detaljplan enligt lagstiftningen i 6 kap. miljöbalken. Syftet med en miljöbedömning är att 

integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

 

Konsekvensbedömningen har utgått från att detaljplanen är genomförd. En jämförelse har gjorts 

mot ett nollalternativ som i det här fallet antas innebära att gällande detaljplaner fortsatt är 

aktuella inom planområdet. Nollalternativet antas även innebära att markanvändningen kommer 

att vara oförändrad jämfört med nuläget. Området kommer sannolikt nyttjas likt nuläget och 

inga nya bostäder kommer att tillkomma inom området. Strandskyddet är fortsatt upphävt i 

nollalternativet.  

 

Genom att strandskyddet återinträder då ny detaljplan upprättas innebär planförslaget, genom 

ny bebyggelse samt gång- och cykelväg, ett visst ianspråktagande av strandskyddat område. 

Bestämmelse om upphävande av strandskydd för aktuella områden föreslås på plankartan. I 

plankartan finns även bestämmelser för områden där strandskyddet återinträder/fortsätter att 

gälla i och med genomförandet av detaljplanen.    

 

Planförslaget bedöms därmed ge något mer positiva konsekvenser avseende strandskydd 

jämfört med nollalternativet då strandskyddet delvis återinträder, tillgängligheten för 

allmänheten till de strandskyddade områdena ökar samtidigt som miljöer med högre 

naturvärden undantas från exploatering. Strandskyddets syfte bedöms kunna uppnås och 

särskilda skäl föreligga för upphävande av strandskyddet inom och i anslutning till 

industribebyggelsen samt direkt norr om arbetarbostäderna för Kolbäcksån och Svenbybäcken 

enligt miljöbalkens 7 kapitel 18 c §:1. För de resterande områdena bedöms särskilda skäl 

eventuellt kunna åberopas enligt miljöbalkens 7 kapitel 18 c §: 5, då bostadsutvecklingen i 

Hallstahammars kommun är ett angeläget allmänt intresse. För att punkt 5 ska kunna åberopas 

behövs en lokaliseringsutredning tas fram av kommunen som tydligt motiverar att 

strandskyddet kan upphävas vid dessa områden. 

 

Planområdet gränsar till riksintresse för friluftsliv FU04 Strömsholms kanalen med särskilt goda 

förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer samt särskilt goda 

förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter. Detaljplanens genomförande bedöms inte 

påverka riksintresset negativt. Förutsättningarna för bevarande och utveckling av riksintresset 

bedöms till och med öka något i och med ett delvis återinträtt strandskydd, ökat skydd för 

naturvärden vid strandlinjen, ökad tillgänglighet för allmänheten i och med gång- och 

cykelvägen samt fortsatta möjligheter till vattenknutna friluftsaktiviteter. Inga barriärskapande 

verksamheter tillkommer i och med detaljplanens genomförande.  

 

Kolbäcksån är även utpekat som riksintresse för kulturmiljö U7 Strömsholms kanalmiljö då 

kanalen sedan tidigare varit en viktig transportled för järnmalm, tackjärn och stångjärn från 

västerbergslagen ner till bruken längs Kolbäcksåns nedre delar. Riksintressets värdekärna är att 

den är en järnbruks- och kommunikationsmiljö i sammanflätat transport- och 

produktionssystem. Detaljplanen har ännu inte utarbetats tillräckligt långt för att påverkan på 

riksintresset ska kunna bedömas. Arbete pågår fortfarande med anpassning av planen i 

förhållande till kulturvärden och en sammanfattande bedömning av planens påverkan på 

områdets kulturvärden har därför inte kunnat genomföras. Istället kan möjliga konsekvenser 

diskuterats baserat på ett planutkast/arbetsmaterial och råd och rekommendationer har givits 

angående dels planunderlag, dels fortsatt planarbete. En bedömning av nuvarande utkast för 

detaljplan kan bedömas resultera i stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Hallstahammar är en växande kommun i Västmanlands län med ett strategiskt läge i 

Mälardalsregionen. Översiktsplanen från 2011 betonar vikten av att växa på strategiskt utvalda 

platser för att möjliggöra en hållbar expansion. Då det betraktas som eftersträvansvärt att ny 

bostadsbebyggelse tillkommer över hela kommunen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 

2020-08-31 att ge positivt planbesked för att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Sörsta 

6:1 m.fl. 

 

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för befintlig och ny bostadsbebyggelse och verksamheter 

samt för kontor och sällanköpshandel i Sörstafors som utformningsmässigt är anpassade och tar 

hänsyn till Sörstafors bruks industrikaraktär. Syftet är även att säkerställa bevarande av 

naturmiljön längs med Kolbäcksån.  

 

Detaljplanen innefattar ett område som ligger drygt fyra kilometer söder om Hallstahammars 

centrum och knappt fyra kilometer norr om Kolbäck. Området är lokaliserat söder om väg E18 

samt intill väg 252 och Kolbäcksån och omfattar drygt 18,5 ha, se Figur 1.   

 

 

Figur 1. Planområdet (markerat i rött) är lokaliserat söder om Hallstahammar och E18 samt norr om 
Kolbäck. 
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1.2 MILJÖBEDÖMNING OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 

Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska en strategisk miljöbedömning genomföras när en 

översiktsplan, detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras om dess genomförande kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Genom samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands 

län har Hallstahammars kommun konstaterat att genomförandet av detaljplanen vid Sörstafors 

Bruk inte kan utesluta att planen medför en betydande miljöpåverkan då förslaget inte kan 

utesluta påverkan på Riksintresse U7 för Strömsholms kanal (riksintresse för kulturmiljö) samt 

strandskydd. Miljöbedömningen ska även redogöra för vilka effekter exploateringen av 

planområdet kan få på riksintresset för rörligt friluftsliv vid Kolbäcksån samt den gamla 

industribebyggelsen.  

 

En strategisk miljöbedömning har därför genomförts parallellt med framtagandet av förslaget till 

detaljplan enligt lagstiftningen i 6 kap. miljöbalken. Syftet med en miljöbedömning är att 

integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. En 

del av miljöbedömningen innebär att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilken ska 

ingå som beslutsunderlag till detaljplanen. (Kap 6 1§ MB). 

 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är att möjliggöra en samlad bedömning av 

påverkan på människors hälsa och miljön till följd av detaljplanens genomförande. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska även ange hur planen påverkar möjligheten att uppfylla de 

nationella miljökvalitetsmålen. I miljökonsekvensbeskrivningen lämnas förslag på åtgärder för 

att förhindra eller minimera negativa miljöeffekter av föreslagna inriktningar och åtgärder i 

planen.  

1.2.1 BEDÖMNINGSGRUNDER OCH BEDÖMNINGSMATRIS 

Bedömningen av miljökonsekvenserna till följd av detaljplanens genomförande har utgått från 

det berörda områdets förutsättningar och värden samt bedömd omfattning av störningen eller 

ingreppet (effekten). Om en aspekt i ett område med stort värde avseende aktuell aspekt störs i 

stor omfattning innebär det stora negativa konsekvenser medan en liten störning i ett område 

med litet värde innebär små negativa konsekvenser. Positiva konsekvenser kan uppstå om 

inverkan på ett område är positiv. Områden med stora värden är till exempel riksintressen eller 

andra intressen som gäller på EU-nivå, såsom Natura 2000-områden eller överskridande av 

miljökvalitetsnormer. Områden med måttliga värden utgörs av regionala och större kommunala 

intressen. Områden med låga värden är områden med lokala och mindre kommunala intressen.  

 

Omfattningen av påverkan/effekten som planförslaget antas medföra för respektive miljöaspekt 

har bedömts på en skala: ingen – liten negativ – måttligt negativ – mycket negativ. 

Konsekvenserna har sedan bedömts utifrån en sammanvägning av värdet och omfattningen av 

effekten, se Figur 2.  

 

Intressets 

värde 

Effekt (beroende av omfattning och varaktighet) 

Mycket negativ 

effekt 

Måttlig negativ 

effekt 

Liten negativ 

effekt 

Positiv  

effekt 

Högt värde Mycket stor-stor 

konsekvens 

Måttlig-stor 

konsekvens 

Måttlig 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

Måttligt 

värde 

Måttlig-stor 

konsekvens 

Måttlig 

konsekvens 

Liten-måttlig 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

Lågt värde Måttlig 

konsekvens 

Liten-måttlig 

konsekvens 

Liten 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

Figur 2. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i miljökonsekvensbeskrivningen. Källa: Tyréns. 

Detaljplanen bedöms utifrån att den är genomförd. En konsekvensbedömning görs även utifrån 

förändringen mellan gällande detaljplaner och översiktsplan (nollalternativet) och planförslaget, 

båda fullt utbyggda. 
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1.2.2 OSÄKERHETER 

Denna MKB bygger på de förutsättningar och den information som varit känd under processens 

gång. Eftersom framtiden är osäker finns det i bedömningarna alltid en viss osäkerhet. 

Osäkerheter utgörs av oförutsedda fynd eller förutsättningar. Bedömningarna har utgått från en 

framtida situation som i detta fall sträcker sig fram till år 2032.  

 

I övrigt följer MKB:n detaljplanens detaljeringsgrad som utformats med lite mer flexibilitet inför 

samråden för att få in viktiga synpunkter och yttranden kring planens fortsatta utformning.  

2 AVGRÄNSNING 

2.1 TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING  

Miljökonsekvensbeskrivningen avser miljöeffekter som kan uppstå vid ett genomförande av 

detaljplanen, när planen är fullt utbyggd. Bedömningen av berörda värden och konsekvenser 

kommer att utgå från detaljplanens tidshorisont som tar sikte på år 2032.   

2.2 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING  

Planområdet omfattar cirka 18,5 hektar och är avgränsat enligt Figur 3. 

 

 

Figur 3. Aktuellt planområde markerat med rött.  
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2.3 AVGRÄNSNING MILJÖASPEKTER 

Hallstahammars kommun har genomfört ett avgränsningssamråd tillsammans med Länsstyrelsen 

i Västmanlands län under våren 2021. Delar av länsstyrelsens yttrande återges under kapitel 

5.1.2. Följande miljöaspekter har bedömts påverkas av detaljplanens genomförande: 

 
• Riksintresse U7 för Strömsholms kanal (riksintresse för kulturmiljö) 

• Strandskydd 

 

Miljöbedömningen redogör även för vilka effekter exploateringen av planområdet kan få på 

riksintresset för rörligt friluftsliv vid Kolbäcksån samt den gamla industribebyggelsen.   

 

Ingen bedömning görs av planens påverkan på miljökvalitetsnormer för buller, luft eller vatten. 

3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 PLANOMRÅDET OCH DESS OMGIVNINGAR 

Planområdet är lokaliserat drygt fyra kilometer söder om Hallstahammars centrum och knappt 

fyra kilometer norr om Kolbäck, i Hallstahammars kommun. Området är lokaliserat intill väg 252 

och Kolbäcksån och omfattar drygt 18,5 ha. Planområdet omfattar den kommunalt ägda 

fastigheten Sörsta 6:34>2 samt de privatägda fastigheterna Sörsta 1:2, 1:35, 6:1>5, 9:9 och 

9:14. Idag är marken i huvudsak planlagd för industriändamål och industripark och 

strandskyddet är upphävt inom hela planområdet. 

 

I planområdets omgivning finns två bostadsområden. Norr om planområdet ligger 

bostadsområdet Lyckhem med cirka 40 bostäder och sydväst om planområdet ligger Sörstafors 

med omkring 80 bostäder. Både Lyckhem och Sörstafors utgörs av enfamiljshus i olika former 

och storlekar. Planområdet angränsar i söder och väster mot jordbruksmark och i öster 

angränsar området mot Kolbäcksån. I Kolbäcksån, i direkt anslutning till planområdet, har 

Mälarenergi Vattenkraft en kraftstation. Figur 4 visar planområdets omgivningar.  
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Figur 4. Planområdets omgivningar. Planområdets ungefärliga utbredning är markerat med rött. Källa: 
Lantmäteriet. 

Planområdet utgörs till stora delar av äldre industribebyggelse från 1849 om ca 20 byggnader. 

De nuvarande fabriksbyggnaderna är återuppförda 1901 efter en brand år 1900. Det har även 

skett om- och tillbyggnader av fabriksbyggnaderna under 1960-och 1970-talen. Skicket på 

byggnaderna varierar och somliga är förfallna. Enstaka byggnader är så pass förfallna att 

upprustning försvåras. Vissa renoveringar har gjorts med statsbidrag till vård av kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse (Svensk Klimatstyrning AB, 2021). Bland bebyggelsen finns en större 

huskropp precis intill Kolbäcksån som är uppbyggd av mindre enheter. I anslutning till denna 

byggnad finns en hög skorsten. Utöver det finns även en kontorsbyggnad i grå puts samt ett 

syrahus och syratorn i betong. I området finns även en gammal brandstation och en 

kraftverksbyggnad. Bebyggelsen består huvudsakligen av rött tegel med småspröjsade och 

vitmålade fönster och är av varierande höjd. Bebyggelsen ligger grupperad längs mindre vägar. 

 

Industriverksamheterna lades ner i olika omgångar. Pappersbruket avslutade sin verksamhet 

1966 där gjuteri och metallindustri tog över. 2016 lades även gjuteriet ned varefter 

industribebyggelsen delvis har kommit att förfalla. Intill fabriksbyggnaderna finns även ett fåtal 

bostadshus som uppfördes som arbetar- och tjänstemannabostäder som idag fortfarande 

används för bostadsändamål till viss del. I direkt anslutning till planområdet finns ett fåtal 

bostadshus vilka är lokaliserade mellan Sörstaforsvägen och väg 252.  

 

Sörstafors är ett bra exempel på äldre industrimiljö som består dels av fabriksbyggnader, dels av  

äldre arbetar- och tjänstemannabostäder genom egnahem från 1940- och 1950-talen. Dessa 

miljöer är numera sällsynta inom kommunen och länet. Då det har bedrivits  

industriverksamhet av olika slag under ett sekel bedöms det finnas ett kontinuitetsvärde i 

Sörstafors bruksmiljö. Även arbetarbostäderna har ett socialhistoriskt och samhällshistoriskt 

värde då de visar på levnadsförhållanden och hierarkiska strukturer i en bruksmentalitet.   
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Industrimiljön är även en viktig del av landskapsbilden i området och då särskilt den höga 

skorstenen i rött tegel som reser sig över landskapet och uppfattas tydligt när man passerar 

området från väg 252, E18 och Kolbäcksån. Skorstenen fungerar som ett landmärke i sin 

omgivning och underlättar för orientering samtidigt som det även påminner om det gamla 

pappersbrukets närvaro i Sörstafors. Industribebyggelsen i sig skapar en stark identitet för 

området.  

 

I anslutning till området finns även en kraftverksdamm med tillhörande övergång över 

Kolbäcksån. Denna övergång är inte tillgänglig för allmänheten idag utan är avspärrad och 

används enbart av driftpersonal. Från östra sidan av Kolbäcksån kan allmänheten ta sig till en 

liten ö, men det går inte att ta sig över hela Kolbäcksån.  

 

Marken i området är förhållandevis plan. Det finns en viss lutning ner mot Svenbybäcken som 

löper i mitten av området. Omkring bäcken är det vildvuxen vegetation och en del avverkade 

träd. I de norra delarna av planområdet består vegetationen främst av avverkad blandskog och 

längs med Sörstaforsvägen finns en trädallé som omfattas av biotopskydd. Området i norr intill 

Kolbäcksån utgörs av en bård av lövträd längs med strandkanten som ramar in årummet. Vid 

Kolbäcksån, direkt öster om industribebyggelsen, finns mindre landmassor (öar) vilka är 

vildvuxna med både lövträd och buskar. 

 

Vid industribebyggelsen återfinns stora ytor av hårdgjord mark samt några mindre gräsbeklädda 

ytor och invid ett par av huskropparna växer även en del buskar och blommor. Vid 

arbetarbostäderna utgörs marken till stora delar av gräsbeklädda ytor, grusgångar samt några 

lövträd. Området söder om industribebyggelsen präglas av grusvägar, gräsytor och en del 

lövträd.  

 

Inom inventeringsområdet har objekt med högt naturvärde (2), påtagligt naturvärde (3) och visst 

naturvärde (4) identifierats i och med genomförd naturvärdesinventering i juni 2021 

(Ekologigruppen, 2021). Objekt med högsta naturvärde finns inte inom området. En utförligare 

beskrivning av dessa naturvärden finns i kapitel 5.2.1. 

 

Planområdet är beläget cirka 300 meter söder om E18 som sträcker sig i en öst-västlig riktning. 

E18 kopplar an till väg 252 som sträcker sig i en nord-sydlig riktning och kopplar samman 

Hallstahammar, Sörstafors, Kolbäck och Strömsholm. Väg 252 är en statlig väg som förvaltas av 

Trafikverket. Anslutning till Sörstafors bruk och till befintliga bostäder inom planområdet sker 

via Sörstaforsvägen som kopplar an till väg 252. Sörstaforsvägen är utformad med två 

anslutningar till väg 252 och gatan löper runt om befintlig bebyggelse. Sörstaforsvägen löper 

även över Svenbybäcken mot industriområdet. Industriområdet är inhägnat och det finns en 

grind intill bron över Svenbybäcken som hindrar tillgängligheten till industriområdet samt de 

tillhörande arbetarbostäderna, se Figur 20. Inne på industriområdet finns en stor öppen yta som 

används som bland annat parkering. Det finns även en mindre väg som löper öster om 

Svenbybäcken ner mot Kolbäcksån. Den mindre vägen korsar Svenbybäcken med en bro och 

leder ner till en parkeringsplats i anslutning till Kolbäcksån samt till den sydvästra delen av 

planområdet som idag består av gamla förrådsbyggnader.  

 

Längs med väg 252 finns busshållplatser som trafikeras av Brukslinjen. Ett hållplatsläge finns 

cirka 50 meter söder om Sörstaforsvägen. Brukslinjen skapar möjligheter att från Sörstafors resa 

kollektivt till båda Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm. Stambanan för tågtrafik mellan 

Stockholm, Västerås och Örebro har ett stopp vid Kolbäcks station cirka två och en halv 

kilometer söder om planområdet.  

 

Längs med väg 252 löper en gång- och cykelväg som kopplar samman Sörstafors och Kolbäck. 

Cykelvägen går vidare in genom Lyckhem, under E18, och vidare mot Näs och Hallstahammar. 

Under sommaren och hösten 2021 bygger Trafikverket även ut gång- och cykelväg från Kolbäck 

till Strömsholm längs med väg 252 vilket innebär att det finns goda förbindelser med gång- och  

cykel från planområdet till likväl Kolbäck som Strömsholm och Hallstahammar. 
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3.2 RIKSINTRESSEN 

Riksintresse för friluftslivet 

Planområdet gränsar till riksintresse för friluftsliv FU04 Strömsholms kanal, se Figur 6. Området 

har särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer. 

Riksintresseområdet har även särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter 

och därmed berikande upplevelser (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2014). 

 

Riksintresset följer Kolbäcksån och Strömsholms kanalen. Generellt går gränsen 100 meter 

utanför strandlinjen men i tätbebyggda och vissa detaljplanelagda områden följer riksintresset 

stundom vattenlinjen och i de fall där vägar och järnvägar skapar en tydlig barriär utgör dessa 

en gräns. Vid Sörstafors bruk går gränsen vid strandlinjen längs med fastighetsgränsen för 

Sörsta 6:1. Endast en mycket liten del av planområdet berör riksintresset.  

 

Strömsholms kanal utnyttjas i huvudsak för båttrafik. Kanalbåtstrafiken är ganska omfattande 

med flera turer i veckan under sommartid. Dessutom utnyttjas området frekvent av fritidsbåtar 

som tar sig upp längs slussarna från Strömsholm. Kanotuthyrning finns på flera håll vid kanalen. 

En kanotled med upptagningsbryggor och rastplatser är utbyggd. 

 

Naturupplevelsen av att besöka riksintresset är främst knutet till vattenmiljöerna och 

helhetsupplevelsen av att kunna ta sig fram längs kanalens lövridåer, odlingslandskap och de 

talrika våröversvämmade våtängarna. Vilt och fåglar söker sig till vattnet och naturreservaten 

Gnien, Kohagen, Sörkvarnsforsen och Kyrkbyåsen som ligger inom riksintresset. Det finns även 

ett stort antal kulturhistoriska sevärdheter längs med kanalmiljön. Sörstafors bruk nämns dock 

inte bland de kulturhistoriska kärnområdena som kopplas till riksintresset. 

 

Friluftsaktiviteter inom riksintresset är bland annat kanalbåtsturism, kulturupplevelser, 

kanotpaddling, fiske, långfärdsskridskoåkning, bad, ridning, cykling och vandring (Länsstyrelsen 

Västmanlands län, 2014).  

 

I Kolbäcksån i anslutning till detaljplanen finns möjligheter till vattenburna friluftsaktiviteter. 

Vattenkraftsverksamhet förekommer i Kolbäcksån intill detaljplaneområdet med Konung Karl XI 

sluss belägen på den östra sidan av ån där båtar och kanoter kan passera.  

 

Inom detaljplanen finns inga vandrings-, rid- eller cykelleder. Det finns inte heller några 

allmänna bad- eller fiskeplatser. Planområdet utgörs till största del av industrimark där 

allmänheten inte har tillträde. 

 

Förutsättningar för bevarande av riksintresset är att inga ytterligare barriärer längs vattnet 

tillkommer, att det finns angöringsplatser för båtar, att kanalbåtarna kan bibehålla sina turer, att 

naturmiljön bibehålls, att skötselkrävande kulturmiljöer underhålls och tillgängliggörs och att 

tillgången finns till bad och fiske. Åtgärder och verksamheter som påtagligt skulle kunna skada 

områdets värden är omfattande exploatering som kan påverka allmänhetens uppfattning om 

områdets tillgänglighet, barriärskapande verksamheter, verksamheter eller anläggningar som 

påverkar vattenkvalitén negativt, kalavverkningar, upphörd hävd i odlingslandskapet, upphörd 

kanalbåtsverksamhet, förfall av byggnadsminnen och andra historiska miljöer eller 

friluftsverksamheter som skadar naturvårdsvärdena.  

 

Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka riksintresset negativt. Omvandlingen av den 

gamla industribebyggelsen innebär att kulturmiljön bevaras och underhålls. Inom 

riksintresseområdet tillkommer inte några barriärskapande verksamheter. Det nya planförslaget 

innebär att strandskyddet återinträder närmast strandlinjen och ut i Kolbäcksån vilket är positivt 

då strandskyddet ger ett ökat skydd för Kolbäcksåns friluftsliv och allmänhetens tillgång till 

vattenområdet och strandlinjen. Dessutom ges ett ökat skydd för naturvärden jämfört med 

dagsläget. Den föreslagna allmänna gång- och cykelvägen tillgängliggör riksintresseområdet 

ytterligare för allmänheten vilket är positivt. Förutsättningarna för bevarande och utveckling av 

riksintresset bedöms därmed öka något i och med ett återinträtt strandskydd, ökad 

tillgänglighet för allmänheten och fortsatta möjligheter till vattenknutna friluftsaktiviteter.  
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Riksintresse för kulturmiljövården  

I anslutning till Sörstafors industriområde ligger Strömsholms kanalmiljö, som är utpekat som 

riksintresse för kulturmiljövården, se Figur 6. Riksintressebeskrivningen lyder som följer:  

 

 

 

För bedömning av planförslagets påverkan på riksintresset se kapitel 5.  

 

 

Figur 5. Fabriken Sörstafors vid Strömsholms kanal 1864. Ur Kulturminnesvårdsprogrammet 1985. 

”Strömsholms kanalmiljö [U 7] (delen i Bergs, Hallstahammars, Kolbäcks och Säby 

socknar)  

 

Motivering:  

Järnbruks- och kommunikationsmiljö i sammanflätat transport- och produktionssystem 

med landets näst äldsta kanal utmed Kolbäcksån och dess sjösystem. (Tidigindustriell 

miljö, Bruksmiljö, Slottsmiljö, Kraftverksmiljö).  

 

Uttryck för riksintresset:  

Järnbruken är lokaliserade till forssträckor där kanaler med slussar bildar transportleder 

förbi fallen. Kanalen, från 1776-95, är ombyggd under 1800-talet. Trångfors 

hammarsmedja från 1799-1800, med bevarad interiör, kolhus och arbetarbostäder. 

Kraftstation uppförd 1898-99. På det s.k. Skanzenområdet finns brukskontor, bostad 

för den kanalansvarige samt Mekanikhus (teknisk chef), arkivbyggnad och f.d. 

gästgiveri. Det av Tessin d.ä. ritade Strömsholms 1600-talsslott med slottskapell från 

1700-talet är uppfört efter ritningar av Carl Hårleman. På området har sedan 1500-talet 

funnits stuteri, och omgivande landskap är starkt präglat av hästarnas bete. 

(Kanalmiljön berör även Fagersta och Surahammars kommun).” 

 

Riksantikvarieämbetet, 2018. 
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Figur 6. Grön markering (rutnät) är riksintresse för friluftsliv och röd markering är riksintresse för 
kulturmiljö. Källa: Länsstyrelsernas WebbGIS.  

3.3 ÖVRIGA INTRESSEN 

3.3.1 BYGGNADSMINNE 

I närheten av Sörstafors industriområde finns ett byggnadsminne. Strömsholms kanalanläggning 

samt del av det kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet utmed kanalen utgör 

byggnadsminne i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950) kap. 3 sedan 1990-05-23.  

 

Strömsholms kanal utgör en 100 km lång farled som sträcker sig över ett antal kommuner, från 

Smedjebacken i norr till Borgåsund vid Mälaren i söder. Till huvuddel består farleden av naturliga 

vattenvägar, med Kolbäcksån och de sjöar som denna flyter genom. Leden kompletteras av 11 

km grävd kanal med 26 slussar. Höjdskillnaden mellan den högsta sjön, Barken, och Mälaren är 

100 meter. 

 

Till kanalanläggningen, och byggnadsminnet, hör även särskilda byggnader och anordningar 

som exempelvis sluss- och brovaktarstugor med ekonomibyggnader, broar, bodar, kajer, 

bryggor, magasinsbyggnader och sättskjul m.fl. Ett stort antal fastigheter och slussar berörs av 

byggnadsminnet. Till fastigheterna hör Hallstahammar Amsta 3:4, som ligger mitt emot 

detaljplaneområdet på Kolbäcksåns östra strand. Byggnadsminnet omfattar ett bostadshus i 

form av en tjänstebostad, Karl XI:s sluss i Kolbäcksån, samt tre bodar. 

3.4 KULTURMILJÖER AV ALLMÄNT INTRESSE 

Kulturmiljöer av allmänt intresse regleras av hushållningsreglerna i kap 3 i Miljöbalken 

(1988:808) samt av kap 2 i Plan och bygglagen (2010:900). Sörstafors industrihistoriska miljö är 

en kulturmiljö av allmänt intresse. I Hallstahammars kulturminnesvårdsprogram från 1985 pekas 

miljön ut som särskilt intressant. Det motiverades av att Sörstafors är ett bra exempel på en 
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äldre industrimiljö som består av dels fabriksbyggnader, dels av arbetarbostäder. Den äldre 

bebyggelsen är präglad av tiden kring sekelskiftet 1900 även om senare tillskott förekommer. 

Likartade industrimiljöer var redan 1985 sällsynta både inom kommunen och länet 

(Hallstahammars kommun, 1985). Västmanlands länsmuseum utförde på uppdrag av 

Länsstyrelsen i Västmanlands län en industrihistorisk inventering år 1998. Där framgår att 

Sörstafors bedöms vara av estetisk betydelse för miljön och av betydande historiskt värde. 

Platsen och bruket bedömdes vittna om de tekniska systemens betydelse (vattenkraft och 

transport, genom kanalen). Historiskt avspeglas utvecklingen av olika verksamheter. Miljön - ett 

representativt pappersbruk och industrimiljö från sekelskiftet - bedömdes vara homogen och till 

största delen väl bevarad (Länsstyrelsen Västmanlands län, 1998/2009). Åren 1997, 2001 och 

2002 utgick statsbidrag för reparation av fabriksskorsten samt syrahusets tak och fönster. I 

besluten finns motiveringar om byggnadernas kulturvärden. För närvarande arbetar 

Västmanlands länsmuseum med ett regionalt kulturmiljöprogram på uppdrag av Länsstyrelsen i 

Västmanlands län, men framtagna delresultat är ännu inte tillgängliga.  

 

Som underlag för detaljplan har en kulturmiljöutredning av Sörstafors industrier tagits fram 

(Svensk Klimatstyrning AB, 2021). Utredningen omfattar en genomgång av områdets byggnader, 

samt en historik, en antikvarisk bedömning samt anvisningar. 

3.5 TILLÄMPLIGA MILJÖMÅL 

Sverige har antagit 16 nationella miljömål som visar vägen mot ett hållbart samhälle. Målen 

konkretiseras i 21 miljökvalitetsmål. För fysisk planering är framförallt miljömålet God bebyggd 

miljö vägledande. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt. De kommunala planerna 

är ett avgörande verktyg för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle.  

 

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en beskrivning av hur relevanta 

miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen.  

 

Följande miljömål har bedömts beröras av planförslaget: 

 

• Levande sjöar och vattendrag 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

I kapitel 7.2 görs en bedömning av planförslagets påverkan på dessa miljömål.  

3.5.1 NATIONELLA MÅL FÖR KULTURMILJÖARBETET 

De nationella målen för kulturmiljöarbetet ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet 

och vägleda politiken i kommuner och landsting. Målen ska främja ett hållbart samhälle med en 

mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. De ska också främja människors 

delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Målen ska 

också främja ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 

bildning och upplevelser, samt en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 

kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.  

3.5.2 EUROPEISKA LANDSKAPSKONVENTIONEN  

Tillämpningen av Europeiska Landskapskonventionen inom ramen för planläggningsprocessen 

kan innebära ett större fokus på en helhetssyn på landskapets värden, liksom att främja 

delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt. 

3.6 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Värdefulla områden för natur och friluftsliv ska värnas och utvecklas. Vid planering, exploatering 

och förvaltning ska stor hänsyn tas till naturområden med höga sociala, kulturella och 

ekologiska värden. Naturområdenas förmåga att leverera ekosystemtjänster ska värnas och 

förstärkas. Genom att sträva efter att bevara områden med tillräcklig storlek och kvalitet 

säkerställs ekosystemtjänster så som exempelvis dagvattenhantering, luftrening, beskuggning, 

temperaturutjämning, pollinering, friluftsliv och biologisk mångfald.  
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Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som människor får från naturens olika ekosystem. 

Landskapet inrymmer en rad värden för människan: ekologiska, kulturella, sociala och 

ekonomiska. Värdena är sammanlänkade med varandra och finns spridda över hela 

landskapsrummet. Om funktioner och egenskaper i landskapet identifieras och värderas kan de 

nyttor människan får av naturen synliggöras. Det är naturens så kallade ekosystemtjänster. Vilka 

ekosystemtjänster som är viktiga på en plats är beroende av naturtyper i landskapet, 

markförhållanden och förekomsten av ekosystemtjänsten både lokalt och i ett större perspektiv. 

Dessutom är det viktigt att beakta vem som får nytta av tjänsten idag eller i framtiden och hur 

denne påverkas om tjänsten försvinner. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som 

ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.  

 

Internationellt och nationellt är ekosystemtjänsterna definierade och indelade i fyra olika typer 

utifrån vilken funktion de har. Dessa typer kallas försörjande, reglerande, kulturella och 

stödjande ekosystemtjänster.  

 

Kompensationsprincipen ska tillämpas i planprocessen vilket innebär att negativa konsekvenser 

vid en exploatering i första hand ska undvikas och minimeras. Värdefulla funktioner och höga 

värden som ändå går förlorade vid en exploatering ska, så långt det är möjligt, återskapas i 

närområdet eller på annan plats i kommunen.  

 

Vid planering och lovgivning ska stor hänsyn tas till platsens landskapsbild, naturvärden samt 

till friluftslivets intressen.  

 

I kapitel 7.3 görs en bedömning av planförslagets påverkan på ekosystemtjänster.  

3.7 GÄLLANDE PLANER 

3.7.1 ÖVERSIKTSPLAN 

I kommunens gällande översiktsplan, som antogs av kommunfullmäktige 2011, påpekas att all 

planering som berör Strömsholms kanal/Kolbäcksån ska beakta och ta hänsyn till områdets 

status som riksintresse, vilket berör Sörstafors. I översiktsplanen betonas även vikten av att stor 

hänsyn måste tas till de gamla industribyggnaderna som är utpekade i kommunens 

kulturminnesvårdsprogram där flera byggnader betraktas som särskilt viktiga. 

 

I området väster om bäcken bör en planändring från industriändamål till bostadsändamål kunna 

godkännas enligt översiktsplanen. Däremot bedöms området öster om bäcken ligga allt för nära 

industrin. Hänsyn bör tas till eventuellt förorenade områden från industrin samt E18, som inte 

får förhindras att byggas ut som framtida motorväg. 

 

I övrigt uttrycks även en önskan i översiktsplanen om att knyta samman Kolbäck och 

Hallstahammar med ett sammanhängande gång- och cykelvägnät där sträckan mellan Sörstafors 

och Näs betraktas vara av stor vikt. 

 

Planförslaget bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. 

3.7.2 DETALJPLANER 

Följande fastigheter antas beröras av detaljplanens genomförande, se Figur 7: 

 

• Sörsta 6:34>2 (Kommunalägd) 

• Sörsta 1:2, 1:35, 6:1>5, 9:9, 9:14 (Privatägda) 

 

Planerna reglerar dels användningen och/eller upphäver föregående planer inom området. De 

delar av Sörsta 6:1 som är lokaliserade öster om väg 252 utgör en majoritet av planområdet och 

regleras av befintlig byggnadsplan 88 för Sörstafors där majoriteten av fastigheten är reglerad 

för industriändamål. De nordliga delarna av Sörsta 6:1 som angränsar till väg 252 i öster 

regleras genom Byggnadsplan 88 för Park eller plantering. Fastigheterna Sörsta 9:9 och 9:14 

regleras genom samma plan till mark för Industripark. 
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Den västra delen av Sörsta 6:1 ligger utanför detaljplanelagt område. Byggnadsplan 88 för 

Sörstafors sträckte sig tidigare ner mot Kolbäcks prästgård till vad som då även var en del av 

fastigheten Sörsta 6:1. Genom upphävandeplan 204 för del av detaljplan för Sörstafors från 

2013 upphävdes den del av byggnadsplan 88 som idag utgörs av fastighet Kolbäcks Prästgård 

1:1. Delar av fastigheten Sörsta 6:1 berörs även av detaljplan 192 för Sörsta 6:1, m.fl från 2008. 

Genom denna plan upphävs bestämmelser om industrimark på de områden som angränsar till 

väg 252 från byggnadsplan 88 samt bestämmelser om industrimark och markreservat för 

underjordiska ledningar från detaljplan 162. 

 

Fastigheten Sörsta 6:1 delas upp av vägområdet för väg 252 med tillhörande gång och cykelväg 

vilka regleras genom gällande detaljplan 162 för Sörstafors 2 från 1994 till mark för 

GENOMFART (genomfartstrafik). Detaljplan 162 reglerar även ett mindre område i direkt 

anslutning till väg 252 till NATUR (naturmark) och en del av Sörsta 6:1 till industri med ett 

markreservat för underjordiska ledningar.  

 

Om föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör befintliga detaljplaner att gälla 

inom planområdet, men de fortsätter att gälla som tidigare utanför planområdet. 

 

 

Figur 7. Den vänstra bilden visar gällande detaljplaner och deras planområdesgränser. Den högra bilden 
visar hur regleringen ser ut enligt gällande detaljplaner. Aktuellt planområde är markerat i rött.  

4 PLANFÖRSLAGET OCH ALTERNATIV 

4.1 PLANFÖRSLAGET 

Syftet med planförslaget, som ses i Figur 8, är att möjliggöra för befintlig och ny 

bostadsbebyggelse och verksamheter samt för kontor och sällanköpshandel i Sörstafors som 

utformningsmässigt är anpassade och tar hänsyn till Sörstafors bruks industrikaraktär. Syftet är 

även att säkerställa bevarande av naturmiljön längs med Kolbäcksån. Planen har en viss 

flexibilitet för att möjliggöra för bostäder av varierande storlek och typ som anpassas till den 

kulturrika miljön kring Sörstafors bruk. Inom planområdet bedöms flertalet platser som lämpliga 
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för bostadsbebyggelse och planförslaget innebär att befintliga byggnader likväl som nya 

områden tillåts användas för bostadsändamål. Områden med bostadsbebyggelse är markerade 

med B och/eller med gul färg i plankartan, i eventuell kombination med andra användningsslag 

där så bedömts lämpligt (Hallstahammars kommun, 2021).  

 

Planförslaget skapar möjligheter för att nya bostadskvarter med både flerfamiljshus och 

enfamiljshus kan bildas samt för att befintliga byggnader kan utvecklas med bostäder,  

verksamheter och centrumfunktioner. Flera byggnader inom planområdet har ett stort 

kulturhistoriskt värde och skyddas därför i planen genom reglering av befintlig och 

tillkommande bebyggelse för att säkerställa att utformning sker med hänsyn till 

kulturmiljövärden (Hallstahammars kommun, 2021).  

 

Ett nytt bostadsområde möjliggörs väster om väg 252 där bebyggelse medges i de västra 

delarna, utanför Trafikverkets vägrättsområde och strandskyddet från Svenbybäcken. Öster om 

väg 252 i direkt anslutning till vägområdet medges nya bostadsområden både norr och söder 

om befintliga byggnader längs med Sörstaforsvägen. Öster om Sörstaforsvägen möjliggörs även 

för ny bostadsbebyggelse i anslutning till den gamla tvättstugan och transformatorhuset. 

Möjligheter till nya bostäder föreslås även norr och öster om de befintliga arbetarbostäderna. I 

övrigt regleras också befintliga byggnader såsom arbetarbostäderna och befintliga villor i den 

södra delen av Lyckhem som kvartersmark för bostadsändamål för att medge befintliga 

byggnader och deras användning. Tvättstugan, transformatorhuset och lönekontoret regleras för 

likväl bostadsändamål som kontorsändamål, markerat med gul färg och bokstäverna B och K i 

plankartan. Även ingenjörsvillan medges användas för bostads- och kontorsändamål, markerat 

med gul färg och bokstäverna B och K i plankartan, då dessa användningar bedöms kunna 

utföras utan att påverka byggnadens kulturvärden negativt (Hallstahammars kommun, 2021). 

 

Syftet för planen är även att möjliggöra för verksamheter, kontor och sällanköpshandel i  

Sörstafors som utformningsmässigt är anpassade till Sörstafors bruks industrikaraktär.  

Brukets funktion i samhället bedöms viktigt att bevara och utveckla och området kring bruket 

regleras därav till kvartersmark för centrum och verksamheter, markerat med brun färg och 

bokstäverna C och Z i plankartan. Detta skapar möjligheter för att utveckla befintliga byggnader 

med arbetsplatser och målpunkter inom planområdet. Området omkring det gamla stallet och 

spannmålsmagasinet regleras med användningarna centrum, verksamheter och 

besöksanläggning, markerat med brun färg och bokstäverna C, Z och R (Hallstahammars 

kommun, 2021). 

 

Ny bebyggelse föreslås i sju områden. I de fyra områden som ligger närmast bruksmiljön, inom 

inhägnat område, införs bestämmelser i plankartan med hänsyn till områdets kulturmiljövärden. 

I dessa områden preciseras inte vilken typ av bebyggelse som får uppföras mer än i 

byggnadsarea och nockhöjd, således kan det byggas likväl enfamiljshus som flerfamiljshus inom 

dessa områden. För de tre områden som ligger öster om och väster om väg 252 anger planen 

bestämmelser för flerbostadshus. Bebyggelsen närmast väg 252 tillåts ha en högre 

byggnadshöjd medan bebyggelse närmast Svenbybäcken, Kolbäcksån och befintlig bebyggelse 

tillåts ha en lägre byggnadshöjd för att spegla och ta hänsyn till kulturvärdena (Hallstahammars 

kommun, 2021). 
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Figur 8. Plankartan visar detaljplanens förslag på utformning av bebyggelse. Utkast daterat 2021-12-02 
(Hallstahammars kommun, 2021).  

4.2 NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte genomförs. 

Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, även om dessa kan ha stora likheter. I det här 

fallet antas nollalternativet innebära att gällande detaljplaner fortsatt är aktuella inom 

planområdet. Området antas därmed även fortsättningsvis innehålla lokaler för industriändamål. 

Några enstaka bostäder finns och gällande detaljplaner tillåter att bostäder endast får inredas i 

den utsträckning som erfordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området. Det 

innebär att så länge som boende i närheten inte vållas av olägenheter med hänsyn till sundhet, 

brandsäkerhet och trevnad så får nya byggnader för industriändamål upprättas. Höjd eller 

exploateringsgrad preciseras inte. Befintliga bostäder inom området får dock fortsatt användas 

som bostäder. Offentlig service saknas. Den industriella karaktären präglar området starkt.  

 

Nollalternativet antas därmed innebära att markanvändningen kommer  

att vara oförändrad jämfört med nuläget. Området kommer sannolikt nyttjas likt nuläget och  

inga nya bostäder kommer att tillkomma inom området. Risken för fortsatt förfall är dock 

överhängande. Markanvändningen regleras enligt gällande detaljplaner.  

 

Strandskyddet är fortsatt upphävt i nollalternativet.  

 

Konsekvenserna för nollalternativet redovisas under respektive miljöaspekt. 
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4.3 ALTERNATIV LOKALISERING 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra nya bostäder, mindre verksamheter, kontor och 

sällanköpshandel samt tillhörande gator. Området är aktuellt att ta i anspråk för att nå målen i 

översiktsplanen som betonar vikten av att växa på strategiskt utvalda platser för att möjliggöra 

en hållbar expansion. Det aktuella planområdet är naturligt att bygga ut och utveckla med tanke 

på närheten till annan bostadsbebyggelse och större tätorter samt omgivande infrastruktur. 

Förslaget skulle innebära en förstärkt koppling mellan Kolbäck och Hallstahammar och ökar 

därmed sammanhållningen mellan orterna. Området erbjuder även bostadsutveckling i 

anslutning till redan ianspråktagen mark vilket leder till att så liten andel mark som möjligt tas i 

anspråk. Det är därför inte aktuellt att jämföra konsekvenserna av en etablering vid Sörstafors 

bruk med andra lokaliseringar, utan alla lämpliga, tätortsnära områden behövs för att uppfylla 

kommunens mål avseende befolkningstillväxt. Några alternativa lokaliseringar har därför inte 

utretts inom ramen för planprocessen. 

4.4 ALTERNATIV UTFORMNING 

Planförslaget reglerar byggnadsarea och höjd men är flexibel gällande placering av bebyggelse. 

Alternativa utformningar medges därför inom de utpekade bebyggelseområdena men är hårdare 

reglerat i närheten av industribebyggelsen med koppling till kulturmiljövärden. Bedömningarna i 

MKB:n har anpassats efter planförslagets detaljeringsgrad.  

5 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 

5.1 KULTURMILJÖ 

5.1.1 BEDÖMNINGSGRUNDER OCH BEDÖMNINGSMATRISER 

Kulturmiljö avser de avtryck som de mänskliga aktiviteterna genom tiderna avsatt i den fysiska  

miljön. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön som i varierande grad präglats av  

olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö utgör en kontext som kan innehålla  

föremål, ortnamn eller traditioner som är knutna till platsen (definition av kulturarv och  

kulturmiljö, Riksantikvarieämbetet). 

 

Kulturmiljön skyddas i en rad olika lagrum. Miljöbalken (1988:808) (förkortas MB) utgör den 

övergripande miljölagstiftningen. Lagen syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 

att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.  

 

MB 3 kap anger att mark och vattenområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är 

mest lämpade och företräde ska ges till användning som medför en från allmän synpunkt god 

hushållning.  

 

I tredje kapitlet meddelas också att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän 

synpunkt på grund av deras natur eller kulturvärden så långt som möjligt skall skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Kulturmiljöer som bedöms ha 

betydelse ur allmän synpunkt ska så långt som möjligt skyddas mot påtaglig skada vid olika 

myndighetsbeslut om ändrad mark- och vattenanvändning. Detta gäller bland annat de 

kulturmiljöer som i många fall finns redovisade i regionala eller kommunala kulturmiljöprogram. 

Dock ställer lagen inga krav på att områden av allmänt intresse behöver vara angivna eller 

redovisade i förväg. 

 

Plan- och bygglagen (2010:900) (förkortas PBL) reglerar användningen av mark- och 

vattenområden samt markanvändningens utveckling. Planläggning enligt denna lag ska ske med 

hänsyn till natur- och kulturvärden, andra miljöaspekter samt mellankommunala och regionala 

förhållanden. Lagen fastställer att byggnader eller områden som är särskilt värdefulla från 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas. Dessa kan 

av kommuner skyddas genom bestämmelse i detaljplan, men förbudet gäller oavsett om de är 

skyddade i plan eller ej. 
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Kulturmiljölagen (1988:950) (förkortas KML) syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande 

generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. KML reglerar hanteringen av bland annat 

ortnamn och fornlämningar och i portalparagrafen fastställs att ansvaret för kulturmiljön delas 

av alla. Lagen reglerar även byggnadsminnen och skydd av kyrkor och begravningsplatser. KML 

kap 3 reglerar byggnadsminnen. En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde 

eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får 

förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna får också tillämpas på parker, 

trädgårdar eller andra anläggningar. 

 

Följande bedömningsmatriser som är framtagna av Tyréns har använts för bedömning av 

kulturmiljöns värden och konsekvenser.  

 

 

 
 

 

 

Kulturmiljö - Kriterier för bedömning av värden 

 

Högt kulturmiljövärde 

Kulturmiljöer som är avgörande för att läsa och förstå landskapets historiska berättelser och 

förändring över tid genom att de är särskilt representativa eller utgör en historisk unik miljö som 

berättar om utvecklingsförlopp, specifik tidsperiod, funktioner eller händelser.  

 

Måttligt kulturmiljövärde 

Kulturmiljöer som är viktiga för möjligheten att läsa och förstå landskapets historiska berättelser 

och förändring över tid genom att de är representativa för utvecklingsförlopp, specifik tidsperiod, 

funktioner eller händelser.  

 

Kulturmiljövärde 

Kulturmiljöer som bidrar till möjligheten att läsa och förstå landskapets historiska berättelser och 

förändring över tid genom att de har betydelse för utvecklingsförlopp, specifik tidsperiod, 

funktioner eller händelser.  

Kulturmiljö - Kriterier för bedömning av konsekvenser 

 

Stora konsekvenser kan uppstå när höga kulturmiljövärden påverkas. Skyddad eller skyddsvärd 

bebyggelse och miljöer berörs. Påverkan innebär att läsbarheten av landskapets och/eller 

bebyggelsens utveckling över tid försvåras kraftigt eller upphör helt. Historiska samband, 

strukturer, funktioner och betydelsebärande företeelser bryts eller går förlorade. Kulturmiljö som 

fragmenteras så att dess helhet inte kan uppfattas. 

  

Måttliga konsekvenser uppstår när viktiga kulturmiljövärden påverkas i mindre grad än ovan. 

Läsbarheten av landskapets och/eller bebyggelsens utveckling över tid försvåras. Historiska 

samband, strukturer, funktioner och betydelsebärande företeelser går delvis förlorade eller 

försvagas. Strukturer och samband som försvagas och blir mindre tydliga.   

Påverkan kan även innebära att enstaka kulturhistoriskt värdefulla objekt; välbevarade, unika eller 

på annat sätt särskilt värdefulla blir svårtolkade, fragmenterade eller går förlorade.  

  

Små konsekvenser uppstår när kulturmiljövärden påverkas i mindre grad. Påverkan innebär att 

läsbarheten av landskapets/bebyggelsens utveckling över tid fortfarande är möjlig. Historiska 

samband, strukturer, funktioner och betydelsebärande företeelser försvagas eller påverkas men 

kan även i framtiden uppfattas. Enstaka kulturmiljöobjekt av mindre betydelse påverkas eller tas 

bort. De enstaka objekten är inte betydelsebärande för kulturmiljöns helhet eller unika eller 

sällsynta av sin typ.  
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5.1.2 LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE OCH AVGRÄNSNINGSSAMRÅD 

I sitt yttrande uppmärksammar Länsstyrelsen kommunen på att planområdet delvis ligger inom 

riksintresse för kulturmiljövård, Strömsholms kanal med beteckning U7 (Dnr 402-7484-2020, 

2021-03-03). Utifrån de kulturhistoriska värdena som finns inom planområdet och riksintresset 

Strömsholms kanal anser Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion att en miljökonsekvensbeskrivning 

ska tas fram. 

 

Vidare anger Länsstyrelsen att det bör tydliggöras vilka byggnader som planeras att rivas och 

hur rivning kan påverka de kulturhistoriska värdena och riksintresset U7. På andra sidan kanalen 

ligger slussvaktarbostaden med tillhörande byggnader samt Karl XI:s sluss vilka 

är byggnadsminne enligt 3 kap Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen vill också upplysa 

om den industriinventering som gjordes 1998-1999 av Västmanlands läns 

museum på uppdrag av Länsstyrelsen. Där nämns bland annat Sörstafors f.d. 

pappersbruks betydande historiska värde med kraftverk och anslutning till 

slussverk och kanal (riksintresset Strömsholms kanal). Länsstyrelsen bedömer för övrigt att 

arkeologisk utredning inte behöver utföras. 

 

Vid avgränsningssamrådet påtalade Länsstyrelsen vikten av underlag till den strategiska 

miljöbedömningen, i form av en inventering av kulturmiljön kring bruket där fokus ligger på 

kulturmiljön som helhet och inte enbart enskilda byggnader. 

5.1.3 NULÄGESBESKRIVNING 

Sörstafors rymmer en industrihistorisk helhetsmiljö som omfattar ett tjugotal byggnader 

kopplade till ett tidigare pappersbruk. Industribebyggelsen karaktäriseras av röda 

tegelbyggnader med sparsam dekor. En välbevarad, gråputsad tegelbyggnad har inrymt 

ingenjörskontor. Där finns också en kraftverksstation och brandstation från kring 1900. Bland 

byggnader i falurött finns lagerbyggnader, medan arbetarbostäder – främst förmansvillor - 

antingen är uppförda i falurött eller ljusa färger. Merparten av bebyggelsen är från sekelskiftet 

1900, efter en brand, men bebyggelse finns även från 1920- och 1930-tal, samt senare om- och 

tillbyggnader. Bebyggelsen varierar stort i skala och volym. Brukets framväxt har varit avgörande 

för bostadsutvecklingen i närområdet då både Sörstafors och Lyckhem växte fram som mindre 

brukssamhällen med arbetarbostäder i anslutning till bruket. Det finns inga kända fornlämningar 

inom planområdet. Bilder från området ses i Figur 9, Figur 10, Figur 11 och Figur 12.  

 

 

Figur 9. Bebyggelsen domineras av tegelbyggnader, men variation i skala och volym är stor och variation 
finns även i material.  
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Figur 10. Lönekontoret vid entrén till bruksområdet. Notera bro och räcken. 

 

 

  

Figur 11. Exempel på trähusbebyggelse i form av en vaktmästarebostad till vänster och till höger 
disponentsvillan och brukshotellet.  
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Figur 12. Den äldsta delen av fabriksbebyggelsen och den anslående vyn från vattnet. 

Sörstafors industriområde är funktionellt kopplad till Kolbäcksån som källa till vattenkraft och 

som transportled, och ån är en viktig lokaliseringsfaktor för att industrierna har utvecklats just 

på denna plats. Ån är en kommunikationshistoriskt intressant kanal. På platsen har även andra 

industrier funnits, såsom benstamp, sågverk och tegelbruk. 

 

Sörstafors industrier är en förhållandevis komplett och väl sammansatt miljö av ett slag som 

idag blivit alltmer sällsynt. Miljön består inte bara av ett byggnadsbestånd, utan även om 

rumsliga, sociala och funktionella faktorer som sammantaget berättar om produktionen i äldre 

tid. Sammantaget bedöms Sörstafors industriområde rymma höga vetenskapliga och 

pedagogiska kulturmiljövärden, genom att det utgör en helhetsmiljö som speglar områdets 

industrihistoriska utveckling från 1800-talets mitt till 1900-talets senare del. Ur ett regionalt 

perspektiv kompletterar Sörstafors bilden av järnproduktionen, vars spår har utpekats som 

nationellt intressanta. Genom omvandling och förtätning har miljöer av det här slaget blivit allt 

mer ovanliga. Området kännetecknas bland annat genom ett relativt stort byggnadsbestånd, där 

fabriksbyggnader och arbetarbostäder ligger samlade. Åtminstone delar av bebyggelsen har varit 

mer eller mindre kontinuerligt i bruk genom att bostäder varit bebodda och andra lokaler 

använts för industri, kontor eller andra verksamheter. Att byggnader används är en viktig 

förutsättning för underhåll. Byggnader som inte använts har förfallit. Transformatorhuset, 

tvättstugan och före detta ladugården är exempel på sådana byggnader, se Figur 14 och Figur 

15. Syrahuset med tillhörande betongtorn är kanske landets enda bevarade, se Figur 13.  
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Figur 13. Syratornet till höger och en markförlagd reservoar för syraförvaring till vänster. 

 

 

Figur 14. Det förfallna transformatorhuset i förgrunden och en oljecistern i bakgrunden. 

 

Figur 15. Ladugården vid Stallbacken i faluröd panel samt tvättstugan i tegel hör till byggnader i sämre 

skick. 
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Området bedöms rymma låga bruksvärden för kulturmiljön, eftersom området idag endast är 

tillgängligt för ett mindre antal människor som är knutna till verksamheter belägna inom 

området. Det går inte att röra sig genom området, som är hägnat. Området är idag inte 

tillgänglig från Kolbäcksån och om det finns en kaj eller angöringsplats knuten till industrieran 

framgår inte av planförslaget eller dess underlag. Sörstafors industriområde är fysiskt kopplat till 

byggnadsminnet Amsta 3:4 på östra sidan om Kolbäcksån genom Sörstafors och Konung Karl 

XI:s sluss. Allmänheten kan dock inte röra sig förbi anläggningarna, som ligger utanför 

detaljplaneområdet och är hägnade, se Figur 16. 

 

 

Figur 16. Sörstafors damm. På andra sidan Kolbäcksån finns Konung Karl IX:s sluss och på motsatt strand 
ligger byggnadsminnet Amsta 3:4.  

Idag är området mycket otillgängligt för allmänheten, något som en ny användning av Sörstafors 

bruksbebyggelse skulle kunna förändra. Det potentiella bruksvärdet bedöms vara högt, dels på 

grund av den industrihistoriska miljöns attraktionsvärden, dels på grund av friluftslivet kopplat 

till Kolbäcksån. Som framgår av kapitel 3.2 rymmer riksintresset för friluftsliv bland annat 

aktiviteter som turism med kanalbåtar, fritidsbåtar och kanot, men även 

långfärdsskridskoåkning och andra aktiviteter kopplade till ån och dess omgivningar. 

Attraktionsvärden för friluftslivet finns också i de kulturhistoriska värden som är knutna till 

Strömsholms kanal och järnproduktionen under 1700- och 1800-talet. Även Sörstafors 

industrimiljö och dämningen av ån är tillsammans med slussar och byggnadsminne viktiga 

attraktionsvärden, även om de förstnämnda inte är knutna till järnproduktionen.  

 

Sammantaget bedöms Sörstafors kulturmiljövärden vara höga. 

 

Osäkerheter 

Planförslaget rymmer en rad punkter som skulle kunna medföra påverkan på kulturvärden, men 

där slutsatser inte kan dras eftersom det saknas adekvata underlag. Dessa behövs för att kunna 

göra bedömningar om hur rivning kan påverka de kulturhistoriska värdena och riksintresset för 

kulturmiljövården. Exempelvis redogör planbeskrivningen inte tydligt för vilka byggnader som 

planerar bibehållas och vilka som planerar rivas och hur urvalen motiveras.  

 

Enligt kulturmiljöutredningen, som ligger till grund för planförslaget, är en ny användning av 

Sörstafors bruksbebyggelse närmast en förutsättning för ett bevarande - förutsatt att 

tillkommande bebyggelse utformas med stor hänsyn till platsens historiska karaktär. Väsentligt 

underlag för planen är: 
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• Hur Sörstafors industriområde kulturhistoriskt är kopplat till riksintresset för 

kulturmiljövården, Strömsholms kanalmiljö [U 7], riksintresset för friluftslivet samt 

byggnadsminnet Amsta 3:4. 

• Funktionella förhållanden, exempelvis om det finns spår av produktionens lokalisering till 

vattnet som kraftkälla/transportled. Hur olika byggnader är knutna till produktionskedjan; 

om det finns andra spår av produktionskedjan. Vilka byggnader som nyttjats av vilka 

grupper i brukets organisation.  

• Vilka karaktärsskapande element, utöver byggnader, som utgör delar av den 

industrihistoriska miljön. 

• Visuella förhållanden som samband och siktlinjer inom industrimiljön samt mellan 

industrimiljön och dess omland.  

 

 

Figur 17. Byggnadsbeståndet rymmer en variation i material, volym och skala. Många värdebärande 
karaktärsdrag i miljön utgörs av annat än byggnader, såsom vägnät, markbeläggning och broar. 

5.1.4 PÅVERKAN  

Planförslaget  

Planförslaget uppvisar en långtgående ambition att identifiera, tillvarata, bibehålla och utveckla 

områdets kulturvärden, bland annat genom framtagande av underlag och formulering av 

ambitiösa varsamhetsbestämmelser. Med varsamhetsbestämmelser preciseras vilka 

karaktärsdrag och värden som ska värnas och bibehållas till sin utformning och utseende. Detta 

innebär att ett visst material kan vara möjligt att byta ut, men att utformningen och utseendet 

ska motsvara de värden som planbestämmelsen avser att värna. Exempelvis hade 

varsamhetsbestämmelser på områdesnivå gett sämre förutsättningar för bevarande.  

 

Eftersom planen är under framtagande är kulturmiljödelen i planbeskrivningen fortfarande 

relativt ofullständig. Bland annat innebär det att det i nuläget inte med tydlighet går att utläsa 

vilka delar av byggnadsbeståndet som planerar bibehållas, och vilka delar som planerar rivas. 

Genom att byggnaderna har haft olika funktioner i den industriella produktionen, påverkas 

förståelsen för områdets kulturmiljö och den kulturhistoriska berättelsen på olika sätt, beroende 
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på vilka delar av byggnadsbeståndet som bibehålls respektive rivs. Det resulterar inte bara i att 

olika byggnader försvinner, utan även olika delar av berättelsen om produktionen. 

 

En relaterad fråga rör avsaknaden av rivningsförbud. Planen rymmer inte några rivningsförbud, 

vilket innebär att samtliga byggnader kan komma att rivas i framtiden. Planförslaget rymmer ett 

tjugotal kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vilket är en komplex miljö att förvalta med 

bibehållna kulturmiljövärden. Det finns alltid en risk för att byggnader över tid förfaller och att 

renovering riskerar bli mycket kostsam. Över tid kan det medföra risk att fastighetsägaren vill 

riva byggnader, vilket avsaknaden av rivningsförbud således tillåter.  

 

Vidare innehåller planen få skyddsbestämmelser, vilket innebär att möjligheten att genom 

planen reglera bevarandet av originalmaterial inte har utnyttjats. Skyddsbestämmelser innebär 

reglerat bevarande av ett specifikt material och har stor påverkan på miljöns autenticitet och 

upplevelsevärden. 

 

Utöver byggnader som skyddas genom varsamhetsbestämmelser och ett fåtal 

skyddsbestämmelser finns i området även andra karaktärsskapande element som är av stor 

betydelse för kulturmiljöns läsbarhet, det vill säga upplevelsen av och förståelsen för hur 

historiska skeenden format det landskap vi möter idag. Exempel på sådana är delar av vägnät, 

alléer, broar, murar och ädelövträd, som också omnämns i planförslagets underlag. Andra 

karaktärsskapande element är delar av järnväg, och armaturer, väg- och markbeläggning, räcken 

samt spår av produktionens lokalisering till vattnet och spår av produktionskedjan. Planförslaget 

redovisar inga åtgärder för skydd av anläggningar utöver byggnader. Otydligheter gäller 

exempelvis anläggningar som oljecisternen och den markförlagda reservoaren för 

svavelsyraförvaring, intill syrahuset. 

 

På en övergripande nivå visar planförslagets underlag inte tydligt på kopplingen mellan värden 

inom Sörstafors industriområde och värden inom de båda riksintressena för friluftsliv respektive 

kulturmiljö. Detsamma gäller kopplingen mellan Sörstafors industriområde och byggnadsminnet 

Amsta 3:4.  

 

Nollalternativet  

I nollalternativet fortsätter Sörstafors industrier att nyttjas på det sätt som det nyttjats under 

senare år. Det innebär att merparten av lokalerna står outnyttjade, medan en mindre del av dem 

brukas för olika verksamheter. Som helhet bibehålls miljön utan någon större grad av 

förändring. Byggnaderna är inte föremål för regelbundet underhåll utan står i långsamt förfall. 

Tidigare har två statsfinansierade renoveringar genomförts och i nollalternativet antas att 

ytterligare någon enstaka statsfinansierade renoveringar genomförs. Allmänheten har inte 

tillgång till området. 

5.1.5  EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget  

Eftersom den aktuella versionen av planförslaget inte tydligt redovisar vilka byggnader som 

planeras bibehållas, respektive rivas, kan effekter och konsekvenser svårligen bedömas. En 

preliminär bedömning har därför gjorts av planutkastet.  

 

Sörstafors värde är delvis knutet till att det är en helhetsmiljö som visar olika delar av 

produktionen. En förlust av delar av byggnadsbeståndet bedöms medföra utläsa äldre tiders 

produktion och sociala organisation försvåras och/eller till delar går förlorad. En relaterad fråga 

är avsaknaden av rivningsförbud. Rivning av byggnader kan ha olika stor betydelse, på grund av 

den enskilda byggnadens värde i sig och värde för miljön som helhet.  

 

Vidare innebär det ringa användandet av skyddsbestämmelser en risk att förlora stora delar av 

originalmaterial i samband med renovering och reparation, vilket i sin tur kan leda till att 

upplevelsen av miljöns autencitet förminskas. Autencitet har en koppling till kulturmiljöns 

läsbarhet, förståelsen för kulturmiljön, men även till identitets- och symbolvärden som utpekas 

som viktiga värden för platsen. 
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Avsaknaden av skydd för andra karaktärsskapande element utöver byggnader (exempelvis delar 

av vägnät, anläggningar, markbeläggning) innebär att planförslaget inte hanterar risken för att 

dessa element försvinner. Det kan innebära att kulturmiljöns värdebärande karaktärsdrag 

urholkas och upplevelsen av miljön som gammal industri utarmas. Kulturmiljöns läsbarhet 

bedöms påverkas negativt, genom att upplevelsen av och förståelsen för hur historiska skeenden 

format det landskap vi möter idag minskar. 

 

Effekter och konsekvenser av planförslaget på de intilliggande riksintressena för friluftsliv 

respektive kulturmiljö samt det närliggande byggnadsminnet Amsta 3:4 kan svårligen bedömas 

utan att kopplingen mellan dessa och Sörstafors industriområde först beskrivs i 

planbeskrivningen/planunderlaget. Intresset Strömsholms kanalmiljö [U 7] hanterar en 

järnbruks- och kommunikationsmiljö i sammanflätat transport- och produktionssystem med 

landets näst äldsta kanal. Sörstafors industriområde, med bakgrund som benstamp, tegelbruk, 

sågverk och pappersbruk är inte en del av järnbruksmiljön. Däremot har industrierna lokaliserats 

till ett strategiskt läge utmed kanalen på grund av behoven av kommunikation och transporter, 

inte minst av timmer. Detaljplaneläggning av området skulle kunna bidra till att de byggnader 

som bevaras får nytt liv och fortsatt kan berätta om de historiska skeenden som format området. 

Att tillgängliggöra området för allmänheten, både från land och från vatten, skulle kunna 

medföra positiva konsekvenser för kulturmiljöns bruksvärden. Det skulle också kunna innebära 

positiva konsekvenser för riksintresset för friluftsliv. Om så blir fallet eller inte beror till stor del 

på det fortsatta planarbetet, på hur pass väl kulturmiljöns förutsättningar belyses i 

planunderlaget och på hur det tillgodoses i planförslaget. 

 

Nollalternativet 

Konsekvenserna av nollalternativet bedöms vara positivt sett till utemiljön, och de olika 

värdebärande karaktärsdragen som finns utanför byggnader. För byggnadsbeståndet bedöms 

nollalternativet istället medföra små negativa konsekvenser genom brist på underhåll och 

långsamt förfall. Att allmänheten inte har tillgång till området bedöms innebära att kulturmiljöns 

bruksvärden är begränsade. 

5.1.6 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV KULTURMILJÖ 

Sammantaget har planarbetet inte kommit tillräckligt långt för att planens slutliga påverkan, 

effekt och konsekvenser på kulturmiljön ska kunna bedömas. Baserat på aktuellt underlag, 

bedöms planutkastet i allt för liten grad reglera påverkan på kulturmiljön genom de styrmedel 

som står planen till förfogande. Det bedöms medföra stor risk för att den utveckling som planen 

tillåter inte tillvaratar områdets kulturmiljövärden på ett sätt som är förenligt med 2 kap 2-3§ 

PBL. En negativ påverkan kan exempelvis bestå av rivning av delar av byggnadsbeståndet, 

förvanskning av andra delar av byggnadsbeståndet samt förlust av värdebärande karaktärsdrag 

som exempelvis anläggningar i utomhusmiljön. En sådan påverkan kan bedömas utgöra en stor 

negativ påverkan på kulturmiljön. Konsekvenser kan medföra att läsbarheten av landskapets och 

bebyggelsens utveckling över tid försvåras kraftigt eller upphör helt. 

 

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderas att det fortsatta arbetet fokuserar på att 

komplettera det planeringsunderlag som framtagits i form av en kulturmiljöutredning av 

Sörstafors industrier. För att detaljplanen ska kunna tillgodose kulturmiljöns förutsättningar, 

behöver dessa i första hand vara kända. Planen behöver sedan utformas så att dessa 

förutsättningar hanteras i tillräckligt hög grad. 

 

En detaljplan som utformas med stor hänsyn till platsens historiska karaktär kan ha positiva 

konsekvenser för kulturmiljön. Dels genom att platsen öppnas upp för allmänheten, vilket 

bedöms kunna öka platsens bruksvärden. Dels genom förvaltning och underhåll, vilket är en 

förutsättning för långsiktigt hållbar förvaltning av byggnaders kulturvärden. En utveckling med 

samtida funktioner, där byggnaderna används och får ett syfte i modern tid ger större underlag 

och anledning till förvaltning och underhåll. 
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5.1.7 FORTSATT ARBETE 

• I ett första led bör en komplettering av kulturmiljöunderlaget göras för att ge 

planarbetet ett adekvat underlag för att kunna tillgodose kulturmiljöns förutsättningar. 

Punkter som behöver kompletteras nämns ovan. Enstaka punkter finns även nedan. 

• Vid planering av nya strukturer bör antikvarisk kompetens involveras för att utreda 

möjligheten att förankra framtagandet av nya anläggningar, deras lokalisering och 

utformning, i eventuella historiska föregångare, för att tydliggöra och stärka 

kulturmiljön. 

• Planförslaget behöver tydligare redovisa och motivera vilka byggnader som valts att 

bevaras och varför de är valda. Också tydligare redovisa vilka byggnader eller 

anläggningar som valts att inte bevaras och varför. Urvalen bör baseras på kulturmiljöns 

förutsättningar med en strävan efter att bibehålla helhetsmiljön och möjligheten att 

utläsa social organisation och olika produktionsled. 

• Tillkommande bebyggelse, samt dess gestaltning behöver tydligare motiveras genom 

kopplingen till kulturmiljön och varför en viss gestaltning föreslås. 

• Generellt i planen behöver planbestämmelser kopplat till kulturmiljön ses över när det 

finns ytterligare underlag och antikvarisk kompetens medverkar i planarbetet.  

• Planen behöver även redovisa och motivera vilka övriga karaktärsskapande element i 

utomhusmiljön som avses bibehållas, respektive rivas. Urvalen bör baseras på 

kulturmiljöns förutsättningar med en strävan efter att bibehålla helhetsmiljön och 

möjligheten att utläsa olika produktionsled och organisation. 

• Att hantera kulturmiljön som en helhet innebär att visuella förhållanden inom 

kulturmiljön och mellan den och dess omgivningar bör hanteras. I det sammanhanget är 

också vyer från väg 252 viktiga att beakta i samband med eventuella 

bullerskyddsskärmar. 

• Sörstafors damm, fördämningen av Kolbäcksån, ligger utanför detaljplaneområdet men 

utgör en viktig del av industrin som helhet, omfattande Sörstafors bruksmiljö, 

Kolbäcksån med fördämning och sluss samt byggnadsminnet Amsta 3:4. För att öka 

kulturmiljöns bruksvärden bör kommunen undersöka möjligheten att anpassa 

tillgängligheten så att allmänheten kan röra sig genom den industrihistoriska miljön och 

besöka den från de områden som omfattas av strandskydd. 

• Om det i nuläget saknas bevarade anläggningar för angöring från Kolbäcksån från 

industrieran, kan tillskapandet av en sådan bidra till att stärka kulturmiljön och 

förståelsen för miljöns koppling till ån som kraftkälla och färdväg. Kanotpaddling kan 

beaktas genom en upptagningsbrygga.  

• Under byggskedet kan åtgärder behöva vidtas för att skydda områdets kulturvärden från 

skada. 

5.2 STRANDSKYDD 

Det råder generellt strandskydd vid kust, sjöar och vattendrag på land och i vatten på en  

sträcka av 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall kan 

strandskyddet utökas till 300 meter om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets 

syften. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens 

tillgång till strandområdet, samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Inom 

strandskyddat område råder det förbud att vidta åtgärder som hindrar friluftsliv eller  

förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv. 

 

I samband med att en detaljplan upphävs eller ersätts av en ny återinträder strandskyddet. Om 

man vill upphäva skyddet eller få dispens måste det prövas på nytt mot nu gällande lagstiftning. 

Dispens och upphävande av strandskyddet helt eller delvis inom detaljplan kan medges om det 

finns särskilda skäl och om åtgärden inte motverkar strandskyddets syften. 

 

Följande anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §: 

 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 

strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser: 

 

1.redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften, 



 

 

 

 

Uppdrag: 314702, Miljöbedömning och MKB Detaljplan Sörstafors Bruk 2022-01-14 

Beställare: Sörstafors Bruk AB Samrådshandling 

 

31(48) 

2.genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 

3.behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 

4.behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 

5.behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 

6.behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

5.2.1 NULÄGESBESKRIVNING 

Strandskyddet från Kolbäcksån och från Svenbybäcken har i och med tidigare detaljplan varit 

upphävt men återinträder inom området i och med ny detaljplan. Således omfattas mark- och 

vattenområdet för Kolbäcksån och Svenbybäcken av strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken. 

Dispens eller ett nytt upphävande av strandskyddet behöver sökas om åtgärder ska genomföras 

inom området.  

 

Kolbäcksån och Svenbybäcken  

Från Kolbäcksån gäller det generella strandskyddet om 100 meter från strandkanten både på 

land och i vattnet. I Västmanlands län gäller bestämmelser om minskat strandskydd till 25 meter 

vid alla större diken och vid mindre vattendrag (Länsstyrelsen, u.d.). Således omfattas 

Svenbybäcken som rinner genom området av ett minskat strandskydd om 25 meter från 

strandkanten på land och i vattnet. Se Figur 18 för områden som omfattas av strandskydd.    

 

 

Figur 18. Strandskydd inom planområdet.  
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Planområdets historia och nuvarande användning  

En stor del av planområdet har en lång industrihistoria med flertalet olika verksamheter och 

utgörs till stora delar av ett äldre industriområde från mitten av 1800-talet då man började nyttja 

kraften från Kolbäcksån för industrialisering. Några av de verksamheter som funnits här är 

tegelbruk, sågverk och benstamp samt pappersbruk och metallindustri. Kolbäcksån användes 

som transportkanal för timmer av pappersbruket och miljön omkring bruket användes i stor 

utsträckning till timmerupplag, se Figur 19. Pappersbruket var i drift till 1966, varpå området 

använts för metallindustri till 2016. 
 

 

Figur 19. Historiskt foto som visar utbredningen av pappersbruket med timmerupplag m.m.  

Idag finns det i området cirka 20 byggnader varav majoriteten utgörs av industribyggnader som 

ligger grupperade längs mindre vägar.  

 

Under de senaste åren har industrilokalerna varit nyttjade i begränsad mån till bland annat 

kontor, småverkstäder och maskinentreprenad men området runtomkring bruket är fortsatt 

inhägnat och avspärrat med grindar och därmed otillgängligt för allmänheten. Området bedöms 

även ur ett historiskt perspektiv vara mark som har varit ianspråktagen och inte allmänt 

tillgänglig.  

 

Även i dagsläget är industribebyggelsen inhägnad av automatiska grindar och stängsel, se Figur 

20. En grind finns vid huvudentrén in till området, Figur 21, och ytterligare två grindar in till 

området finns söderut. Grindarna binds samman av ett sammanhängande staket som fortsätter 

ned mot Kolbäcksån. Grindarna är stängda dygnet runt och tillträde är för behöriga. Det finns 

även ett staket i norr mot bebyggelsen i Lyckhem mellan Svenbybäcken och Kolbäcksån. Även 
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Svenbybäcken utgörs av en snårig bäck som fungerar som en barriär in mot området. 

Strandområdet vid Kolbäcksån är därför inte tillgänglig för allmänheten och kan inte heller nås 

från andra sidan Kolbäcksån via den övergång som finns med koppling till vattenkraften.  

 

 

Figur 20. Kartan visar planområdet i rött och befintlig inhägnad i orange. Svenbybäcken fungerar som en 
barriär och är markerad med pilar i orange. 
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Figur 21. Grind in till området. 

Resultatet av naturvärdesinventeringen visar att planområdet utgörs till större delen av planmark 

i slättlandskap. Den dominerade naturtypen är igenväxningsmark och exploaterad mark. Mindre 

inslag av åkermark, öppen gräsmark och triviallövskog med ädellöv förekommer också. 

Stränderna längs Kolbäcksån utgörs av triviallövskog med klibbal. Stora delar av den trädklädda 

marken i området är påverkad av skogsbruksåtgärder, och större delar av trädskiktet har nyligen 

avverkats. Inom området finns också en mindre å med stillaflytade vatten. Inom planområdet 

identifierades ett objekt med högt naturvärde, sex objekt med påtagligt naturvärde och fem 

objekt med visst värde, se Figur 22. Objekt med högsta naturvärde finns inte i området 

(Ekologigruppen, 2021). 

 

Området närmast strandlinjen, längs med Kolbäcksån, består av otillgänglig vegetationsrik miljö 

samt av bebyggelse och inom 100 m från strandkanten finns framförallt relativt nyligen 

avverkade skogsområden. Längs med Kolbäcksåns stränder är vegetationen något mer artrik och 

varierad. Här finns triviallövskogar som är värdefulla för bland annat insekter och småfåglar. 

Inslaget av död ved av bland annat klibbal och skogsalm i de sex objekten med påtagligt 

naturvärde (klass 3) är gynnsamt för växter, insekter och vedsvampar, se Figur 22.   

 

Vid bruksmiljön, med intilliggande ruderatmarker och villatomter vid Sörstafors bruk, har ett 

objekt med högt naturvärde (klass 2) påträffats, se Figur 22. Totalt täcker värdeklassen en yta av 

3,9 hektar. Inom objektet finns gamla ädellövträd, främst skogsek och skogslönn samt döda 

skogsalmar. Ruderatmarkerna söder om bruket har stort inslag av nektarväxter, dock mest av 

vanliga och näringsgynnade arter. Inom bruksområdet finns en blandning av använda och 

övergivna industri- och ekonomibyggnader, vilka utgör möjliga livsmiljöer för fåglar och 

fladdermöss. Objektet bedöms ha ett påtagligt artvärde och högt biotopvärde.  

 

Området i norr mellan Kolbäcksån och Svenbybäcken bedöms ha visst naturvärde och utgörs av 

plockhuggen ung triviallövskog som tidigare har nyttjats som upplagsplats för timmer. 

Områdets buskage och triviala nektarväxter ger området värden för insekter och fåglar, se Figur 

22.  

 

Svenbybäcken, som är ett mindre vattendrag med stillaflytande vatten och inslag av 

flytbladsvegetation, är en typ av småvatten som är gynnsamt för många olika djur och växter, 

och utgör ett värdefullt inslag i områdets miljö, se Figur 22.  

 

Ett landskapsobjekt har även avgränsats inom området. Det omfattar de öppna markerna runt  

Sörstafors bruk, inklusive de gamla upplagsplatserna norr om bruket, samt ruderatmarkerna och  
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trädesåkern och den öppna gräsmarken väster om Kolbäcksån. Det öppna, mestadels örtrika  

landskapet runt bruket, med gott inslag av täta buskage är gynnsamt för såväl pollinerande och  

marklevande insekter, som för häckande småfåglar och som födosöksmiljöer för fladdermöss.  

 

De övergivna byggnaderna inom bruksmiljöer förser området med ytterliga boplatser för fåglar 

och fladdermöss, vilket till viss del kan kompensera för bristen på äldre hålträd i området.    

I området har 21 naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen. Ytterligare 

en naturvårdsart (kärrsångare) finns rapporterad från området i Artportalen. Sju av de noterade  

naturvårdsarterna är rödlistade, och av de rödlistade är också tre fridlysta enligt  

artskyddsförordningens 4 §. De kända skyddade arterna är alla fåglar (Ekologigruppen, 2021). 

 

 

Figur 22. Resultat från naturvärdesinventeringen. Inom inventeringsområdet har det identifierats ett objekt 
med högt naturvärde, sex objekt med påtagligt naturvärde och fem objekt med visst naturvärde. De högsta 
naturvärdena i området finns runt den gamla bruksmiljön. Exploatering sker främst i områden med 
påtagligt eller visst naturvärde (Ekologigruppen, 2021).  

Då det strandskyddade området längs med Kolbäcksån till största delen är inhägnat och skiljs av 

från övriga delar av planområdet genom Svenbybäcken, är inte dessa delar av strandskyddet 
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tillgängligt för friluftsliv- och rekreationsändamål. Övriga delar av planområdet är tillgängliga för 

friluftsliv och rekreation men används inte för dessa syften.  

 

Området närmast Svenbybäcken består främst av en otillgänglig vegetationsrik miljö som endast 

går att passera över de broar som finns inom det inhägnade området. Det strandskyddade 

området närmast Svenbybäcken används inte heller aktivt för friluftsliv- och rekreationsändamål, 

se Figur 23, Figur 24, Figur 25, Figur 26 och Figur 27.  

 

 

Figur 23. Vy norrut från bron över Svenbybäcken vid grind in till området. 

 

Figur 24. Vy söderut från bron över Svenbybäcken vid grind in till området.  
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Figur 25. Vy norrut från bron över Svenbybäcken vid den sydvästra delen av den stora industrilokalen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 26. Vy österut över Kolbäcksån från industriområdet. 
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Figur 27. Vy söderut från bron över Svenbybäcken där den går samman med Kolbäcksån. 

5.2.2 PÅVERKAN  

Planförslaget  

 

Kolbäcksån och Svenbybäcken 

Planområdet omfattas till stor del av strandskydd, se Figur 18. Det står flertalet byggnader inom 

det utpekade planområdet och inom det område där strandskyddet återinträder. Befintlig 

bebyggelse föreslås bevaras eller omvandlas. Endast ett fåtal byggnader avses att rivas då de är 

förfallna. Omvandlingen av befintlig bebyggelse handlar om omvandling till bostäder eller 

utveckling av verksamheter och centrumfunktioner.   

 

Planförslaget föreslår även ett visst ianspråktagande av strandskyddat område för ny 

bebyggelse. Områden med bostadsbebyggelse är markerade med B och/eller med gul färg i 

plankartan, se Figur 28.  

 

Väster om väg 252 möjliggörs ett nytt bostadsområde utanför strandskyddet från Svenbybäcken.  

 

Öster om väg 252 i direkt anslutning till vägområdet medges nya bostadsområden både norr 

och söder om befintliga byggnader längs med Sörstaforsvägen. För dessa områden anger planen 

bestämmelser för flerbostadshus. Det norra området berörs delvis av strandskyddet från 

Svenbybäcken som i plankartan berörs av bestämmelser för upphävt strandskydd. Det södra 

området berörs av strandskydd från Kolbäcksån och är även det planlagt med bestämmelse för 

upphävt strandskydd, se Figur 28. 

 

För de fyra bostadsområden som ligger inom inhägnat område och i anslutning till den gamla 

tvättstugan, transformatorhuset och befintliga arbetarbostäder preciseras inte vilken typ av 

bebyggelse som får uppföras mer än i byggnadsarea och nockhöjd, således kan det byggas 

likväl enfamiljshus som flerfamiljshus inom dessa områden. I övrigt regleras också befintliga 

byggnader såsom arbetarbostäderna och befintliga villor i den södra delen av Lyckhem som 

kvartersmark för bostadsändamål för att medge befintliga byggnader och deras användning. 

Dessa områden berörs nästintill helt eller delvis av strandskyddet från såväl Kolbäcksån som 

Svenbybäcken. Bestämmelser för upphävt strandskydd regleras därmed i plankartan, se Figur 28.  
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Ingen utformning av staket eller trädgårdar regleras i plankartan. Allemansrätten kommer att 

upphöra runt hemfridszonen. 

 

I plankartan finns även bestämmelser för områden där strandskyddet återinträder/fortsätter att 

gälla i och med genomförandet av detaljplanen. Det gäller dels området norr och söder om 

industribebyggelsen närmast vattnet i Kolbäcksån samt området runt de nordöstliga 

bostadsområdena samt delar av Svenbybäcken, se Figur 28.  

 

 

Figur 28. Illustration av plankartan som visar upphävt strandskydd (rött) och återinträtt strandskydd (blått). 
Ny bebyggelse markeras med gula områden. Området kring bruket regleras till kvartersmark för centrum 
och verksamheter, markerat med brun färg (Hallstahammars kommun, 2021).   

Planförslaget föreslår en annan uppdelning av kvartersmark och allmän platsmark jämfört med 

tidigare gällande planer där ett område om cirka 30 meter av marken närmast strandlinjen 

planläggs som naturmark där strandskyddet fortsatt kommer att gälla, det vill säga allmän 

platsmark. Marken planläggs med privat huvudmannaskap, vilket innebär att marken inte 

behöver hållas tillgänglig för allmänheten. Ett gång- och cykelstråk planläggs dock med 

bestämmelsen x1 – Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik vilket innebär att lov inte 

får ges för åtgärder som hindrar en allmän tillgång till gång- och cykelvägen i området närmast 

Kolbäcksån. Detta säkerställer allmänhetens tillgång till stora delar av strandområdet längs med 

Kolbäcksån, se Figur 29.  
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Figur 29. Den vänstra bilden visar kvartersmark (gult) och allmän platsmark (grönt) utifrån gällande planer 
och bilden till höger visar kvartersmark och allmän platsmark enligt planförslaget. Svarta linjer visar 

strandskyddets avgränsning (Hallstahammars kommun, 2021).  

Planförslaget föreslår även att marken närmast strandkanten, både norr och söder om  

industribebyggelsen, planläggs som natur vilket medför att områden med påtagligt naturvärde 

som är värdefulla för växt och djurlivet bevaras. Planförslaget medför även att en grön korridor 

mellan Svenbybäcken och Kolbäcksån planläggs med natur vilket säkerställer att en del av  

naturmarken med visst naturvärde får bibehållas och att viktiga grönstrukturer får bevaras.  

Strandskyddet återinträder för stora delar av naturmarken, men föreslås genom detaljplanen  

upphävas för ett område som planläggs för allmän gång- och cykelväg.  

 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att strandskyddet är upphävt enligt gällande detaljplaner. Utifrån 

gällande byggnadsplan 88 får samtlig mark intill Kolbäcksån bebyggas för industriändamål. 

Inom gällande byggnadsplan finns ingen allmän platsmark planlagd öster om Svenbybäcken. 

Sannolikheten för byggnation enligt gällande byggnadsplan bedöms som liten varpå 

nollalternativet antas innebära att markanvändningen kommer att vara oförändrad jämfört med 

nuläget. Området kommer sannolikt nyttjas likt nuläget och ingen byggnation för 

industriändamål eller nya bostäder kommer att tillkomma inom området. Markanvändningen 

regleras enligt gällande detaljplaner.  

 

Ingen påverkan bedöms uppstå för det strandskyddade området kring Kolbäcken och 

Svenbybäcken till följd av nollalternativet. Ingen hänsyn behöver tas till strandskyddets syften. 

Stora delar förblir otillgängligt för allmänheten.  

5.2.3 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 

Planförslaget  

Om planförslaget för detaljplanen antas återinträder strandskyddet för mark- och vattenområdet 

för Kolbäcksån och Svenbybäcken. Därmed måste dispens eller nytt upphävande av 

strandskyddet sökas samt prövas mot nu gällande lagstiftning om åtgärder ska kunna 

genomföras inom planområdet. Åtgärder får inte motverka strandskyddets syften och särskilda 

skäl för dispens eller upphävande ska föreligga.  

 

Området kring bruksmiljön ligger i sin helhet inom strandskydd från såväl Kolbäcksån som 

Svenbybäcken. Planen föreslår att strandskyddet upphävs och marken regleras som 
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kvartersmark för centrum och verksamheter. Området bedöms vara i anspråkstaget på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Området är inhägnat och 

otillgängligt sedan en lång tid tillbaka. Dessutom ligger industribebyggelsen dikt an mot 

Kolbäcksån vilket gör att strandområde saknas. Livsvillkoren för växt- och djurliv bedöms inte 

påverkas nämnvärt så länge hänsyn tas och åtgärder införs för att bevara skyddsvärda träd och 

strukturer. Därmed bedöms särskilda skäl föreligga för upphävande av strandskyddet enligt 

punkt 1, 7 kapitlet 18 c § miljöbalken.  

 

Tillgängligheten till den gamla industrimiljön med dess kulturvärden kommer att öka i och med 

planläggning av en allmän gång- och cykelväg till området. Gång- och cykelvägen kan även få en 

positiv påverkan på riksintresset för friluftsliv och det strandskyddade området vid Kolbäcksån 

norr om bruket då den säkerställer tillgängligheten till området. Planen bidrar därmed till fler 

rekreativa och tillgängliga miljöer längs med Kolbäcksån som kan användas i stor utsträckning 

av såväl boende som allmänheten. Samtidigt är gång- och cykelvägen planlagd i ett område med 

påtagligt naturvärde (klass 3) vilket kan få vissa negativa effekter på livsvillkoren för växt och 

djurliv. Naturvärdena är dock främst knutna till Kolbäcksåns stränder på grund av den mer 

vegetations- och artrika miljön som finns där. Dessutom planläggs området runt gång- och 

cykelvägen som natur för att bibehålla naturvärden vilka kan stärkas på sikt. Naturmark 

bibehålls även som gröna korridorer mellan Kolbäcksån och Svenbybäcken som kan fungera som 

spridningssamband för växter och djur. Planförslaget tryggar därmed förutsättningarna för 

allmänhetens tillgång till det strandskyddade området närmast vattnet och bevarar goda 

livsvillkor för växt- och djurliv. Den nya bebyggelsen bedöms därmed inte tränga undan 

allmänheten från strandzonen rent fysiskt. Gång- och cykelvägen kan även förstärka möjligheten 

för allmänhetens kontakt med vattnet vilket är positivt.  

 

Även ruderatmarkerna och villatomterna runt bruksmiljön ingår i strandskyddet från Kolbäcksån 

och Svenbybäcken. Bruksmiljön, och markerna runtomkring, täcks även av ett område med högt 

naturvärde (klass 2). Objektet bedöms ha ett påtagligt artvärde och högt biotopvärde vilket 

främst är knutet till gamla ädellövträd samt övergivna industri- och ekonomibyggnader, vilka 

utgör möjliga livsmiljöer för fåglar och fladdermöss. Rivning, förtätning samt ombyggnad kan 

därmed riskera att förstöra viktiga livsmiljöer för dessa arter samt störa populationer av 

fågelarter under häcktid. De rödlistade fågelarter som noterades inom området uppehöll sig 

dock främst i delar som ej planeras exploateras. Bland annat ligger de skyddsvärda träden 

främst kring villabebyggelsen, närmast bruket. Men exploateringen bedöms ändå kunna 

medföra vissa negativa effekter för arterna. Då ingen riktad fågelinventering genomförts är det 

möjligt att det även förekommer andra fåglar i området som kan påverkas av det aktuella 

planförslaget. Exploateringen behöver därför genomföras varsamt, med stor hänsyn till fåglar 

och fladdermöss, för att förbud enligt artskyddsförordningen inte ska utlösas och för att undvika 

negativa konsekvenser för djurlivet. 

 

Om exploateringen kan genomföras utan påverkan på framförallt skyddsvärda träd och 

livsmiljöer för fåglar och fladdermöss bedöms åtgärderna inte motverka strandskyddets syften 

för de delar av bruksmiljön som täcks av högt naturvärde (klass 2). Större delen av naturvärdena 

som är knutna till klass 2 förblir opåverkade. Särskilda skäl bedöms föreligga för upphävande av 

strandskyddet enligt punkt 1, 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Ruderatmarkerna i väster och 

villatomterna i norr bedöms vara i anspråkstagna i och med inhägnaden och bebyggelsen med 

koppling mot industrin. Området saknar även betydelse för friluftslivet. Befintliga byggnader 

såsom arbetarbostäderna och befintliga villor regleras som kvartersmark för bostadsändamål för 

att medge befintliga byggnader och deras användning. Att bygga flerfamiljshus väster om 

industribebyggelsen kan ändå vara fördelaktigt för att minska hemfridszonen runt bebyggelsen 

där allemansrätten upphör att gälla.   

 

Allén vid infartsvägen till bruket bedöms inte påverkas av aktuell plan. Arbete i och kring allén 

måste ske så att träden inte skadas om inte dispens tilldelats för påverkan enligt reglerna för det 

generella biotopskyddet. 

 

Området norr om industribebyggelsen och arbetarbostäderna ingår nästan helt i strandskyddet 

från Kolbäcksån. Området kan bebyggas med såväl enfamiljshus som flerfamiljshus enligt 

plankartan. Området används inte för rekreations- eller friluftslivsändamål i dagsläget och har 

heller inte gjort det historiskt då området använts som timmerupplag. Området används dock 
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inte längre av industrin och utgörs av plockhuggen ung triviallövskog. Områdets buskage och 

triviala nektarväxter ger området värden för insekter och fåglar och bedöms ha ett viss positiv 

betydelse för biologisk mångfald. Området hyser dock inga höga naturvärden enligt NVIn. Även 

detta område ligger inom inhägnaden och är inte allemansrättsligt tillgängligt. Allmänheten har 

därmed ingen tillgång till området i dagsläget. I och med detta bedöms området som 

ianspråktaget och särskilda skäl bedöms föreligga för upphävande av strandskyddet enligt punkt 

1, 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. Tillgängligheten till området kommer att öka i och med 

planförslaget genom bestämmelser som möjliggör en gång- och cykelväg till området. Detta 

bedöms vara positivt då förutsättningar för friluftsliv ökar. I övrigt planläggs naturmark med 

återinträtt strandskydd runt om detta område vilket är positivt för tillgängligheten till de 

strandskyddade områdena samt för bevarandet av naturvärden. Därmed sparas bl.a. viktiga 

triviallövskogar längs stränderna som är viktiga för bland annat insekter och småfåglar. Även 

kring Svenbybäcken planeras minst 30 meter mark att bevaras vilket medför positiva effekter för 

många olika djur och växter som gynnas av vattendrag med stillaflytande vatten och inslag av 

flytbladvegetation. Att bygga flerfamiljshus kan utifrån ett strandskyddsperspektiv vara mer 

fördelaktigt då marken kring husen i större utsträckning är tillgänglig för allmänheten. 

 

Området som ligger allra längst norr ut och direkt söder om Lyckhem berörs nästintill helt av 

strandskyddet från såväl Kolbäcksån som Svenbybäcken. Bestämmelser för upphävt strandskydd 

regleras i plankartan för att tillåta byggnation av enfamiljshus eller flerfamiljshus. I övrigt 

regleras också befintliga villor som kvartersmark för bostadsändamål för att medge befintliga 

byggnader och deras användning. Det har tidigare legat fler byggnader inom området enligt 

historiska foton, se Figur 19. Området har dock legat utanför inhägnaden och gör det även i 

dagsläget. Därmed har allmänheten tillgång till de delar av området som inte utgör privat 

tomtmark. Området utgörs av naturtypen triviallövskog med ädellövinslag som är knutna till 

naturvärdesklass 3 och har därmed påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. Därmed 

skulle delar av detta område kunna ha förutsättningar för friluftsliv och bevarande av goda 

livsvillkor för växt- och djurliv vilket gör att området inte helt kan sägas sakna betydelse för 

strandskyddets syften. Området har således varit i anspråkstaget historiskt men är det inte i 

dagsläget. 

 

I områdena direkt öster om väg 252 i direkt anslutning till vägområdet medges nya 

bostadsområden både norr och söder om befintliga byggnader längs med Sörstaforsvägen. För 

dessa områden anger planen bestämmelser för flerbostadshus. Det norra området berörs till 

liten del av strandskyddet från Svenbybäcken som i plankartan berörs av bestämmelser för 

upphävt strandskydd. Det södra området berörs delvis av strandskydd från Kolbäcksån och är 

även det planlagt med bestämmelse för upphävt strandskydd. Områdena ligger utanför 

inhägnaden och marken har historiskt använts som timmerupplag. Det norra området har 

utvecklats till buskmarker med unga vårtbjörkar och har ett visst naturvärde klass 4 medan den 

delen som berörs av strandskydd i det södra området utgörs av naturtypen torr ruderatmark 

med påtagligt naturvärde klass 3. Dessa områden används inte i dagsläget utifrån rekreations- 

och friluftslivsändamål men bebyggelse skulle kunna minska tillgängligheten för allmänheten till 

det strandskyddade området samt påverka livsvillkor för växt- och djurliv negativt. Därmed 

skulle bebyggelse på den här platsen delvis motverka strandskyddets syften. Att ett område 

närmast Kolbäcksån, direkt söder om bruksmiljön, planläggs som natur med återinträtt 

strandskydd är positivt för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Därmed kan 

allmänhetens möjligheter till rekreation, naturupplevelser och vattennära kontakter förstärkas 

med planförslaget.  

 

Området väster om väg 252 möjliggörs för bostadsbebyggelse utanför strandskyddat område. 

Marken närmast Svenbybäcken är dock utpekad som kvartersmark (bostäder) med prickmark 

vilket gör att strandskyddets syften inte säkerställs helt.  

 

Sammantaget behöver strandskyddade områden tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt 

angeläget intresse, dvs bostadsförsörjning. Den nya bebyggelsen planeras intill befintlig 

industribebyggelse samt bostadshus vilket är positivt ur flera aspekter. Bland annat kan mark tas 

i anspråk som redan är i anspråkstagen. I huvudsak planeras ingen ny bebyggelse i den 

närmaste strandzonen vilket är positivt för allmänhetens tillgänglighet till vattenområdena samt 

för bevarandet av höga naturvärden. Detta säkerställs genom att marken närmast vattnet till stor 
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del planläggs som allmän platsmark (natur) och genom att strandskyddet återinträder vilket ger 

positiva konsekvenser för strandskyddets syften.  

 

Planläggning av en allmän gång- och cykelväg ger även det positiva konsekvenser för 

strandskyddets syften då den säkerställer allmänhetens tillgänglighet till det strandskyddade 

området närmast vattnet vid Kolbäcksån. Gång- och cykelvägen kan även få en positiv påverkan 

på riksintresset för friluftsliv.   

 

Typ av bebyggelse samt placering är till stora delar inte bestämd i plankartan. Utifrån 

strandskyddets syften är det mest fördelaktigt med flerbostadshus för att minska hemfridszonen 

runt bebyggelsen där allemansrätten upphör att gälla. Om områden kring flerfamiljshus 

planläggs som kvartersmark är det viktigt att tänka på att upplevelsen av området inte ska 

uppfattas som privat av allmänheten.  

 

För bruksmiljön och markerna i direkt anslutning till industribebyggelsen bedöms planförslaget 

inte få några konsekvenser gällande strandskyddet då området till stor del fortsatt kommer vara 

inhägnat och otillgängligt för allmänheten samt att livsvillkoren för växt- och djurliv inte bedöms 

påverkas så länge hänsyn tas och åtgärder införs för att bevara skyddsvärda träd och strukturer. 

Därmed bedöms särskilda skäl föreligga för upphävande av strandskyddet enligt punkt 1, 7 

kapitlet 18 c § miljöbalken. Omvandlingen och upprustningen av området kommer även öka 

upplevelsevärdet av den gamla industrimiljön vilket har betydelse för friluftslivet. Särskilda skäl 

för upphävande av strandskyddet bedöms även föreligga för området direkt norr om 

bruksmiljön och arbetarbostäderna då området i dagsläget inte är allemansrättsligt tillgängligt 

och saknar höga naturvärden. Området bedöms därmed sakna betydelse för strandskyddets 

syften.  

 

För de resterande områdena som är utpekade i plankartan för byggnation av bostäder bedöms 

bebyggelse mer eller mindre kunna minska tillgängligheten för allmänheten till de 

strandskyddade områdena samt påverka livsvillkor för växt- och djurliv negativt. Men i och med 

att planförslaget delvis föreslår att bebyggelsen ska tillkomma en bit ifrån strandområdena för 

att bevara tillgänglighet för allmänheten samt de mer artrika naturmiljöerna bedöms 

konsekvenserna som små negativa. Bebyggelsen skulle dock i viss mån kunna hindra friluftslivet 

på sikt och även motverka strandskyddets syften som är kopplade till goda livsvillkor för växt- 

och djurlivet. Särskilda skäl bedöms eventuellt kunna åberopas för dessa områden enligt vad 

som anges i miljöbalkens 7 kapitel 18 c §: 5, då bostadsutvecklingen i Hallstahammars kommun 

är ett angeläget allmänt intresse. För att punkt 5 ska kunna åberopas behövs en 

lokaliseringsutredning tas fram som visar att det inte finns alternativa lokaliseringar utanför 

strandskyddat område. 

 

Nollalternativet 

Då strandskyddet är upphävt enligt gällande detaljplaner behöver ingen särskild hänsyn tas till 

att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområdet, samt att 

bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Då markanvändningen antas vara oförändrad jämfört 

med nuläget skulle allmänheten endast i liten utsträckning ha tillgång till Kolbäcksån samt 

Svenbybäcken på grund av inhägnaden och den vegetationsrika miljön. Därmed skulle 

vattendragens rekreativa värden inte komma allmänheten till godo och friluftslivet utebli. Växt- 

och djurlivet skulle bevaras likt nuläget.  

 

Sammantaget skulle nollalternativet inte ge några konsekvenser för strandskyddet längs med 

Kolbäcksån och Svenbybäcken då strandskyddet är upphävt.  

5.2.4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV STRANDSKYDD 

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget ge något mer positiva konsekvenser jämfört med 

nollalternativet då tillgängligheten för allmänheten till de strandskyddade områdena delvis ökar 

samtidigt som miljöer med högre naturvärden undantas från exploatering. Strandskyddets syfte 

bedöms kunna uppnås och särskilda skäl föreligga för upphävande av strandskyddet inom och i 

anslutning till industribebyggelsen samt direkt norr om arbetarbostäderna för Kolbäcksån och 

Svenbybäcken enligt miljöbalkens 7 kapitel 18 c §:1. För de resterande områdena bedöms 

särskilda skäl eventuellt kunna åberopas enligt miljöbalkens 7 kapitel 18 c §: 5, då 

bostadsutvecklingen i Hallstahammars kommun är ett angeläget allmänt intresse. För att punkt 
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5 ska kunna åberopas behövs en lokaliseringsutredning tas fram av kommunen som tydligt 

motiverar att strandskyddet kan upphävas vid dessa områden. 

5.2.5 FORTSATT ARBETE  

• Ta stor hänsyn till områden med naturvärdesklass 2 och 3 i planeringen genom en 

varsam exploatering där värdefulla träd och strukturer bör sparas.  

• Bevara och skydda skyddsvärda träd. Om det inte är möjligt att bevara träd bör de 

ersättas.  

• Skydda och vårda gamla träd genom framtagandet av en skötselplan.  

• Gamla träd och de rödlistade trädarterna skogsalm och ask bör undantas helt från 

avverkning om de inte är angripna av allvarlig sjukdom.  

• Alléträd bör sparas och om de avverkas ersättas med motsvarande art. 

• Åtgärder för bevarande av och tillhandahållande av nya ekosystemtjänster bör 

genomföras för att minska påverkan på den biologiska mångfalden. Exempelvis gröna 

biotoptak, utformning av gårdar med biotopträdgårdar, värdeskapande växtlighet och 

småmiljöer för insekter.  

• Arbeten och anslutningsvägar bör planeras så att påverkan på skyddsvärda träd undviks.  

• Nedtagna större trädstammar bör sparas inom planområdet.  

• I samband med byggnation och föreslagna åtgärder behöver markarbeten och åverkan 

på vegetationen inom de strandskyddade områdena minimeras. 

• Placering av bebyggelse bör i möjligaste mån undvika strandskyddade områden i så stor 

utsträckning som möjligt. Detta gäller särskilt området nordost om väg 252 som berörs 

av strandskyddet från Svenbybäcken. Om möjligt bör strandskyddsområdet planläggas 

som natur och strandskyddet återinträda.  

• För att säkerställa strandskyddets syften vid området väster om väg 252 bör det 

strandskyddade området planläggas som natur.  

• Ur strandskyddssynpunkt hade det varit fördelaktigt att planlägga naturmark med 

kommunalt huvudmannaskap.  

6 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER UNDER BYGGTIDEN  

Byggskedet för planens genomförande kan innebära påverkan på luft, buller, landskap, 

kulturmiljö och vatten samt innebära risker förknippade med anläggningsarbeten.  

 

Under byggskedet kan påverkan ske på vattendragen Kolbäcksån och Svenbybäcken genom 

utsläpp från till exempel intensiv trafik och schaktarbeten. Genom att redan i inledningsskedet 

ha vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller 

helt utebli. Grävarbeten och transporter kan även orsaka bland annat grumling av dagvattnet.  

 

För att förhindra att förorenat dagvatten når vattendragen under byggskedet bör 

fördröjningsdammar och diken anläggas tidigt i byggprocessen. Andra exempel på åtgärder som 

kan vidtas beroende på förväntat föroreningsinnehåll är slam- och oljeavskiljning i till exempel 

containersystem av dag- och dräneringsvatten från arbetsområden.  

 

Under byggskedet finns även risk för utsläpp av främst oljeprodukter från entreprenadmaskiner. 

Spill kan hanteras genom att adsorptionsmedel finns tillgängligt, vilket bör vara ett krav på 

arbetsplatsen.  

 

Bullerstörningar och vibrationer kan också uppstå under byggskedet, vilket kan ge påverkan på 

närliggande bostäder. Det är främst byggtrafik till och från området och buller från 

anläggningsmaskiner som ger ökade ljudnivåer.  

 

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. 

Bullervärdena för ekvivalent ljudnivå är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive 

natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler finns även ett värde för maximal ljudnivå 

(tidsvägning; Fast), LAFmax, nattetid klockan 22–07. De allmänna råden innehåller även 

rekommendationer om när högre riktvärden bör kunna tillåtas vid olika typer av verksamheter. 
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Huruvida riktvärden kan klaras under hela byggtiden går inte att säga i dagsläget eftersom det 

inte är klart hur arbetena kommer att utföras. Detta utreds av utförande entreprenaden.   

 

Vid utbyggnad av området kan en hel del massor fraktas till och från området för att fungera 

som uppfyllnad inför byggnation av verksamheter. Att återvinna uppgrävda massor inom ett 

område för utfyllnad är resurseffektivt. Schaktas massor från ett ställe inom området kan de 

med fördel användas till utfyllnad inom någon annan del av området. Det minskar arbetets 

klimatpåverkan och sparar pengar inom projektet. Då utförd miljöteknisk undersökning visar att 

en utveckling av planområdet kommer innebära schakt i förorenad jord inom delar av 

fastigheten krävs särskilda skyddsåtgärder samt kontrollprogram vid exploateringen. 

Markarbeten är anmälningspliktiga till den lokala miljömyndigheten. Sedvanlig  

miljöteknisk provtagning inför masshantering, avfallsklassning och kvittblivning av massor  

kommer att krävas. De föroreningar som föreligger på fastigheten innebär ingen påtaglig risk för  

miljön eller människor som idag vistas i området. 

 

Omfattande byggtrafik och markarbeten under flera månader, kan sammantaget vara en 

påfrestning på närboendes hälsa på grund av påverkan från ökat buller, försämrad 

framkomlighet på vägar, damning och risk för förorening till mark och vatten med mera. Ett sätt 

att minska denna påverkan är att ställa miljökrav på dem som ska upphandla entreprenörer 

avseende bland annat arbetsmaskiner, fordonsbränsle, bevattning av vägar och restriktioner för 

buller för att minska miljöpåverkan. 

 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om fornlämningar påträffas i samband 

med exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till Länsstyrelsen. 

7 SAMLAD BEDÖMNING  

7.1 SAMLAD BEDÖMNING AV PLANFÖRSLAGET OCH NOLLALTERNATIVET 

I Tabell 1 redovisas en samlad bedömning av konsekvenserna för genomförandet av detaljplanen 

i jämförelse med nollalternativet. Förutsättningen för bedömningarna av planförslaget är att alla 

åtgärder beskrivna i planen vidtas.  

 

Genomförandet av detaljplanen bedöms sammanfattningsvis ge positiva konsekvenser för 

strandskyddet i jämförelse med nollalternativet. Vad gäller kulturmiljö har planarbetet inte 

kommit tillräckligt långt för att genomföra en slutlig bedömning. Om planen skulle genomföras i 

utkastets nuvarande utformning, bedöms det riskera medföra stora negativa konsekvenser för 

kulturmiljön. 

 

Tabell 1. Samlad konsekvensbedömning för planförslaget i jämförelse med nollalternativet. 

Miljöaspekt Planförslagets konsekvenser i jämförelse med nollalternativet.  

Kulturmiljö Stora negativa konsekvenser 

Detaljplanen har ännu inte utarbetats tillräckligt långt för att påverkan på 

riksintresset ska kunna bedömas. Arbete pågår fortfarande med 

anpassning av planen i förhållande till kulturvärden och en 

sammanfattande bedömning av planens påverkan på områdets 

kulturvärden har därför inte kunnat genomföras. Istället har möjliga 

konsekvenser diskuterats baserat på ett planutkast/arbetsmaterial och råd 

och rekommendationer har givits angående dels planunderlag, dels 

fortsatt planarbete. En bedömning av nuvarande utkast för detaljplan kan 

bedömas resultera i risk för stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. 

 

Strandskydd Positiva konsekvenser  

Planförslaget bedöms ge något mer positiva konsekvenser avseende 

strandskydd jämfört med nollalternativet då strandskyddet delvis 
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Miljöaspekt Planförslagets konsekvenser i jämförelse med nollalternativet.  

återinträder, tillgängligheten för allmänheten till de strandskyddade 

områdena delvis ökar samtidigt som miljöer med högre naturvärden 

undantas från exploatering.  

Strandskyddets syfte bedöms kunna uppnås och särskilda skäl föreligga 

för upphävande av strandskyddet inom och i anslutning till 

industribebyggelsen samt direkt norr om arbetarbostäderna för 

Kolbäcksån och Svenbybäcken enligt miljöbalkens 7 kapitel 18 c §:1. För 

de resterande områdena bedöms särskilda skäl eventuellt kunna åberopas 

enligt miljöbalkens 7 kapitel 18 c §: 5, då bostadsutvecklingen i 

Hallstahammars kommun är ett angeläget allmänt intresse. För att punkt 5 

ska kunna åberopas behövs en lokaliseringsutredning tas fram av 

kommunen som visar att det inte finns alternativa lokaliseringar utanför 

strandskyddat område och som tydligt motiverar att strandskyddet kan 

upphävas vid dessa områden. 

 

7.2 MILJÖMÅL 

En bedömning av hur detaljplanens genomförande påverkar de miljökvalitetsmål som bedöms 

beröras redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Detaljplanens konsekvenser för de miljökvalitetsmål som bedöms beröras av planens 
genomförande. 

Miljökvalitetsmål  
Planförslaget påverkan på möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsmålen  

Levande sjöar och 

vattendrag 

Planförslaget bedöms bidra till måluppfyllelsen genom att inte 

påverka vattendragen negativt. Kolbäcksåns koppling till 

friluftsliv och rekreation påverkas inte av detaljplanens 

genomförande och den värdefulla kulturmiljön bevaras så att 

den kan upplevas av framtida generationer. Dagvatten kommer 

att renas från eventuella föroreningar innan det når 

Svenbybäcken och Kolbäcksån.  

 

God bebyggd miljö Planförslaget medger byggnation av bostäder i anslutning till 

redan befintliga bostadsområden och i närheten av större tätort 

vilket minskar transportbehovet. Förtätningen sker till viss del 

på bekostnad av grönområden. Trädallén som omfattas av 

biotopskydd påverkas inte av planförslaget. Genom att 

omvandla de gamla industribyggnaderna med nya verksamheter 

ökar återanvändningen. Det kulturella, historiska och 

arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 

bebyggelsemiljöer samt platser och landskap kan bevaras, 

användas och utvecklas. Men det förutsätter att planen på ett 

tillräckligt bra sätt reglerar möjlig negativ påverkan på 

kulturmiljön. För närvarande når inte planutkastet upp till den 

nivån, bland annat på grund av bristande planunderlag, och 

rekommendationer för fortsatt arbete har därför getts. 

Förslaget med bostäder i nära anslutning till befintlig 

infrastruktur som exempelvis vägnät och VA lösningar ger 

minskad material- och energianvändning. Samtidigt kan 

konflikter uppstå kopplat till luftförorening, buller och 

riskfrågor. Bostäderna föreslås byggas med bl.a. avstånd till 
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Miljökvalitetsmål  
Planförslaget påverkan på möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsmålen  

trafikled, bullerdämpande åtgärder m.m. för att minska 

problematiken.  

Planförslaget bedöms bidra till måluppfyllelsen till viss del.  

 

Ett rikt växt- och djurliv Planförslaget innebär att en viss areal av naturmark tas i 

anspråk för byggande av bostäder. Förlusten av naturmark 

innebär till viss del att livsmiljöer för växt och djurliv delvis 

försvinner. Dessutom kan viktiga spridningssamband påverkas. 

Detta bidrar inte till måluppfyllelsen.   

Naturmark närmast vattendragen bevaras vilket är positivt.   

 

7.3 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Detaljplanen innebär att naturmark tas i anspråk. När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att 

värdefulla naturområden och biotoper för olika arter försvinner, vilket innebär en förlust av 

biologisk mångfald. För naturmiljö bedöms de områden som planeras att exploateras vara 

områden av högt, påtagligt respektive visst naturvärde. Exploatering sker inom samtliga 

naturvärdesklasser. Området med högt naturvärde är främst kopplat till industribyggnaderna där 

goda förutsättningar finns för häckande fåglar och som födosöksmiljöer för fladdermöss. 

Bevarandet av dessa byggnader bedöms som positivt. De öppna markerna runt Sörstafors bruk, 

inklusive de gamla upplagsplatserna norr om bruket samt ruderatmarkerna, trädesåkern och den 

öppna gräsmarken väster om Kolbäcksån bildar ett landskapsobjekt. Det öppna, mestadels 

örtrika landskapet runt bruket med gott inslag av täta buskage är gynnsamt för pollinerande och 

marklevande insekter. Planförslaget har därmed en negativ inverkan på en reglerande 

ekosystemtjänst dvs pollinering. 

 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra att ekosystemtjänsterna inom området försämras 

något då naturmark exploateras. Effekterna av planförslaget kan bedömas för ett perspektiv 

knutet till planområdet men konsekvenserna för ekosystemtjänster bör bedömas även utifrån 

vilka ekosystemtjänster som erbjuds i närområdet. Vad gäller ekosystemtjänster kopplade till 

naturmark bedöms det finnas relativt god tillgång i närområdet. Bevarandet av 

industribyggnaderna, skyddsvärda träd samt naturmarkerna närmast vattendragen bedöms som 

positivt.  

 

Som ett åtgärdsförslag föreslås att beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning. För att 

minska påverkan på den biologiska mångfalden bör åtgärder för bevarande av och 

tillhandahållande av nya ekosystemtjänster i området genomföras. Detta kan till exempel ske 

genom gröna biotoptak, utformning av gårdar med biotopträdgårdar, värdeskapande växtlighet 

samt småmiljöer för insekter och andra landskapselement.  

8 UPPFÖLJNING 

Om stora ändringar genomförs i detaljplanens utformning efter samrådsprocessen kan en 

fortsatt miljöbedömning behöva genomföras och denna MKB uppdateras för att möjliggöra en 

fortsatt integrering av miljöaspekterna inför fortsatt planering, beslutsfattande och byggnation. 

På så sätt kan en hållbar utveckling främjas.  
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